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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

 Model pengembangan menggunakan metode eksperimental yang merujuk 

pada mengubah kue bolu, biskuit, dan kaasstengels yang pada umumnya terbuat 

dari seratus persen tepung terigu menjadi campuran tepung terigu dan bubuk 

wortel. Penelitian ini akan melakukan eksperimen substitusi tepung terigu dengan 

bubuk wortel dalam produk kue bolu, biskuit dan kaasstengels masing-masing 

sebanyak tiga sampel dengan tiga kali pengulangan tiap sampelnya. Semua 

sampel ini akan digunakan sebagai bahan untuk uji organoleptik dan uji minat 

pasar. Setelah uji organoleptik, terpilih sampel terbaik yang akan di uji kandungan 

beta karoten yang terdapat di dalamnya. 
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3.2 Prosedur Pengembangan 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian  

1.   Bahan 

Tabel 3.1 Bahan Eksperimen Kue Bolu  
No. 

 
Bahan Jumlah Satuan 

Kode 115 Kode 120 Kode 125 
1 Tepung terigu protein sedang 102 96 90 gram  
2 Bubuk wortel 18 24 30 gram 
3 Kuning telur 250 250 250 gram 
4 Putih telur 80 80 80 gram 
5 Gula pasir 250 250 250 gram 
6 Anchor butter 100 100 100 gram 
7 Wisjman Butter 100 100 100 gram 
8 SP Ryoto 5 5 5 gram 
9 Vanili 1 1 1 gram 

Sumber: Data Diolah (2019) 

Tabel 3.2 Bahan Eksperimen Biskuit 
No. Bahan Jumlah Satuan 

Kode 215 Kode 220 Kode 225 
1 Tepung terigu protein rendah 102 96 90 gram 

2 Bubuk wortel 18 24 30 gram 
3 Telur 1 1 1 butir 
4 Gula 90 90 90 gram 
5 Susu bubuk 12 12 12 gram 
6 Tepung maizena 12 12 12 gram 
7 Baking powder 2,5 2,5 2,5 gram 
8 Anchor butter 50 50 50 gram 
9 Margarin 50 50 50 gram  

Sumber: Data Diolah (2019) 

Tabel 3.3 Bahan Eksperimen Kaasstengels 
No. Bahan Jumlah Satuan 

Kode 315 Kode 320 Kode 325 
1 Tepung terigu protein rendah 144,5 136 127,5 gram  
2 Bubuk wortel 25,5 34 42,5 gram 
3 Tepung maizena 30 30 30 gram 
4 Telur 1 1 1 butir 
5 Keju parut 100 100 100 gram 
6 Margarin 100 100 100 gram 
7 Wisjman butter 50 50 50 gram 
8 Baking powder 1,5 1,5 1,5 gram 
9 Garam  1 1 1 gram 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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2.   Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam proses penelitian: 

Tabel 3.4 Nama Peralatan yang Diperlukan  
No. Nama Alat Jumlah Keterangan 
1 Mixer Kitchen Aid 1 Untuk mencampur adonan 
2 Oven Deck Fomac 1 Untuk memanggang adonan kue 

bolu, biskuit dan kaasstengels 
3 Bowl 4 Untuk mencampur bahan 
4 Kompor 1 Untuk melelehkan margarin dan 

butter 
5 Timbangan 1 Untuk menimbang bahan 
6 Sendok  2 Untuk mengambil bahan 
7 Spatula 1 Untuk mengaduk bahan saat 

dicampurkan 
8 Loyang 2 Sebagai tempat adonan kue bolu, 

biskuit, dan kaasstengels saat 
dipanggang 

9 Kertas roti 1 Untuk alas loyang agar tidak 
lengket 

10 Kuas 1 Untuk melapisi loyang dengan 
margarin 

11 Kemasan Tupperware 3 Untuk meletakkan produk yang 
sudah jadi 

12 Cetakan kaasstengels 1 Untuk membentuk adonan 
kaasstengels 

13 Gelas ukur 2 Untuk mengukur cairan 
Sumber: Data Diolah (2019) 
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3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.5 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian 
No. Bulan Tempat Keterangan 
1 November 2018 Perpustakaan 

Universitas 
Ciputra 

Pencarian literatur 

2 Maret 2019 Dapur Pribadi 
Puri Galaxy 

Pembuatan eksperimen kue bolu  

3 Maret 2019 Dapur Pribadi 
Puri Galaxy 

Pembuatan eksperimen biskuit 

4 Maret 2019 Dapur Pribadi 
Puri Galaxy 

Pembuatan eksperimen kaasstengels 

5 Maret 2019 Kawasan Puri 
Galaxy, 
Yogyakarta, 
dan 
Universitas 
Ciputra 

Penyebaran kuesioner uji 
organoleptik dan uji penerimaan 
konsumen kue bolu, biskuit, dan 
kaasstengels sesi 1 

6 Maret 2019 Kawasan Puri 
Galaxy dan 
Universitas 
Ciputra 

Penyebaran kuesioner uji 
organoleptik dan uji penerimaan 
konsumen kue bolu, biskuit, dan 
kaasstengels sesi 2 

7 Maret 2019 Kawasan Puri 
Galaxy dan 
Universitas 
Ciputra 

Penyebaran kuesioner uji 
organoleptik dan uji penerimaan 
konsumen kue bolu, biskuit, dan 
kaasstengels sesi 3 

8 Maret 2019 PT. Biochem 
Technology 

Uji laboratorium dari hasil produk 
terbaik uji organoleptik dan uji 
penerimaan konsumen berupa uji 
kandungan beta karoten 

9 Maret dan April 
2019 

Universitas 
Ciputra 

Pengolahan data kuesioner 

10 Maret dan April 
2019 

Universitas 
Ciputra 

Penyelesaian Bab Empat dan Lima  

Sumber: Data Diolah (2019) 
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3.2.3   Proses Pembuatan 

Proses pembuatan kue bolu dengan penambahan bubuk wortel: 

1.   Panaskan oven terlebih dahulu hingga suhu 220ºC. 

2.   Pecahkan telur dan pisahkan bagian putih dan kuning. 

3.   Timbang kuning telur dan putih telur. 

4.   Timbang bahan-bahan lain.  

5.   Masukkan kuning telur, putih telur, SP Ryoto dan gula ke dalam Mixer 

Kitchen Aid dengan kecepatan enam hingga terbentuk tekstur yang 

mengembang tiga kali lipat. 

6.   Lelehkan Anchor butter dan Wisjman butter. 

7.   Letakkan kertas roti dalam loyang dan beri olesan mentega. 

8.   Masukkan bubuk wortel dan tepung terigu protein sedang ke dalam adonan 

telur. 

9.   Aduk bahan hingga tercampur rata. Kemudian masukkan lelehan butter, 

aduk kembali hingga tercampur rata. 

10.   Tuang adonan ke dalam loyang dan masukkan ke dalam oven selama 35 

menit. 

 

Proses pembuatan biskuit bubuk wortel: 

1.   Panaskan oven hingga suhu 160°C. 

2.   Timbang semua bahan-bahan sesuai dengan resep. 
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3.   Campurkan semua bahan kecuali margarin dan Anchor butter kemudian 

aduk hingga rata. 

4.   Campurkan margarin dan Anchor butter, tambahkan sedikit demi sedikit 

ke dalam adonan hingga adonan homogen. 

5.   Cetak adonan berbentuk lingkaran diameter 5 sentimeter di atas loyang 

yang sudah di alasi kertas roti. 

6.   Masukkan ke dalam oven selama 30 menit. 

 

Proses pembuatan kaasstengels bubuk wortel: 

1.   Panaskan oven hingga suhu 120°C. 

2.   Timbang semua bahan-bahan sesuai dengan resep. 

3.   Campurkan semua bahan kecuali margarin dan Wisjman butter kemudian 

aduk hingga rata. 

4.   Campurkan margarin dan Wisjman butter, aduk secukupnya hingga 

tercampur membentuk adonan kasar. 

5.   Ratakan menggunakan rolling pin dan cetak kaasstengels menggunakan 

cetakan. 

6.   Masukkan ke dalam oven selama 25 menit. 

 

3.3 Uji Coba Produk 

 Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-

probability sampling, cara ini sering disebut sebagai pengambilan sampel 
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berdasarkan pertimbangan karena dalam pelaksanaannya digunakan pertimbangan 

tertentu oleh peneliti (Umar, 2011:90). 

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

 Dalam penelitian ini akan menggunakan uji perseorangan. Sampel kue 

bolu, biskuit, dan kaasstengels akan dibagikan kepada 30 orang panelis non 

standar pada uji organoleptik guna menilai rasa, warna, aroma, dan tekstur dari 

ketiga produk serta uji minat pasar mengenai produk, kemasan, harga jual, dan 

nilai jual produk tersebut. Panelis non standar merupakan orang yang belum 

terlatih dalam melakukan penilaian dan pengujian organoleptik sehingga dapat 

menilai secara subjektif di mana penilaian ini diperlukan untuk mengetahui 

spesifikasi produk yang diinginkan tiap calon konsumen. Panelis non standar 

merupakan calon konsumen sehingga sesuai kriteria dengan uji penerimaan 

konsumen. 

 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

 Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat di sekitar Puri Galaxy, 

pelanggan “Fen’s Kitchen”, dan di kawasan Universitas Ciputra Surabaya 

meliputi mahasiswa, karyawan, dosen, dan tamu yang ada di kawasan tersebut 

yang dikategorikan sebagai panelis non standar. Cara untuk memilih subjek 

menggunakan purposive sampling, yakni sampel dipilih sesuai dengan beberapa 

karakeristik tertentu yang dianggap memiliki sangkut paut dengan karakteristik 

populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Umar, 2011:92). 
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3.3.3 Jenis Data 

Menurut Umar (2011:42), data primer merupakan data yang didapat dari 

sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau 

hasil pengisian kuesioner yang biasa berasal dari penelitian. Data sekunder 

merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh 

pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel 

atau diagram. Dalam penelitian ini digunakan data primer yang berasal dari hasil 

kuesioner uji organoleptik dan uji minat pasar dan data sekunder yang berasal dari 

buku, jurnal, dan media internet. 

 

3.3.4   Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode kuesioner. Menurut Umar (2011:49-50) teknik kuesioner merupakan suatu 

pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau 

pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan hasil atas daftar 

pertanyaan tersebut. Setiap sampel akan diberikan kode untuk mempermudah 

proses pengumpulan data uji organoleptik dan uji penerimaan konsumen kode 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.   Kode 115P1 untuk sampel kue bolu dengan substitusi bubuk wortel 15% 

untuk pengulangan pertama. 

2.   Kode 120P1 untuk sampel kue bolu dengan substitusi bubuk wortel 20% 

untuk pengulangan pertama. 
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3.   Kode 125P1 untuk sampel kue bolu dengan substitusi bubuk wortel 25% 

untuk pengulangan pertama. 

4.   Kode 115P2 untuk sampel kue bolu dengan substitusi bubuk wortel 15% 

untuk pengulangan kedua. 

5.   Kode 120P2 untuk sampel kue bolu dengan substitusi bubuk wortel 20% 

untuk pengulangan kedua. 

6.   Kode 125P2 untuk sampel kue bolu dengan substitusi bubuk wortel 25% 

untuk pengulangan kedua. 

7.   Kode 115P3 untuk sampel kue bolu dengan substitusi bubuk wortel 15% 

untuk pengulangan ketiga. 

8.   Kode 120P3 untuk sampel kue bolu dengan substitusi bubuk wortel 20% 

untuk pengulangan ketiga. 

9.   Kode 125P3 untuk sampel kue bolu dengan substitusi bubuk wortel 25% 

untuk pengulangan ketiga. 

10.  Kode 215P1 untuk sampel biskuit dengan substitusi bubuk wortel 15% 

untuk pengulangan pertama. 

11.  Kode 220P1 untuk sampel biskuit dengan substitusi bubuk wortel 20% 

untuk pengulangan pertama. 

12.  Kode 225P1 untuk sampel biskuit dengan substitusi bubuk wortel 25% 

untuk pengulangan pertama. 

13.  Kode 215P2 untuk sampel biskuit dengan substitusi bubuk wortel 15% 

untuk pengulangan kedua. 
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14.  Kode 220P2 untuk sampel biskuit dengan substitusi bubuk wortel 20% 

untuk pengulangan kedua. 

15.  Kode 225P2 untuk sampel biskuit dengan substitusi bubuk wortel 25% 

untuk pengulangan kedua. 

16.  Kode 215P3 untuk sampel biskuit dengan substitusi bubuk wortel 15% 

untuk pengulangan ketiga. 

17.  Kode 220P3 untuk sampel biskuit dengan substitusi bubuk wortel 20% 

untuk pengulangan ketiga. 

18.  Kode 225P3 untuk sampel biskuit dengan substitusi bubuk wortel 25% 

untuk pengulangan ketiga. 

19.  Kode 315P1 untuk sampel kaasstengels dengan substitusi bubuk wortel 

15% untuk pengulangan pertama. 

20.  Kode 320P1 untuk sampel kaasstengels dengan substitusi bubuk wortel 

20% untuk pengulangan pertama. 

21.  Kode 325P1 untuk sampel kaasstengels dengan substitusi bubuk wortel 

25% untuk pengulangan pertama. 

22.  Kode 315P2 untuk sampel kaasstengels dengan substitusi bubuk wortel 

15% untuk pengulangan kedua. 

23.  Kode 320P2 untuk sampel kaasstengels dengan substitusi bubuk wortel 

20% untuk pengulangan kedua. 

24.  Kode 325P2 untuk sampel kaasstengels dengan substitusi bubuk wortel 

25% untuk pengulangan kedua. 
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25.  Kode 315P3 untuk sampel kaasstengels dengan substitusi bubuk wortel 

15% untuk pengulangan ketiga. 

26.  Kode 320P3 untuk sampel kaasstengels dengan substitusi bubuk wortel 

20% untuk pengulangan ketiga. 

27.  Kode 325P3 untuk sampel kaasstengels dengan substitusi bubuk wortel 

25% untuk pengulangan ketiga. 

 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yaitu 

metode eksperimen, metode observasi, uji laboratorium, dan statistik deskriptif 

untuk menganalisis data. 

 

1.   Metode Eksperimen 

Metode eksperimen adalah sebuah cara yang digunakan untuk mencari 

suatu pengaruh pada sebuah perlakuan tertentu terhadap objek–objek yang ingin 

diteliti dalam kondisi yang dikendalikan (Sugiyono, 2017:107). Pada penelitian 

ini menggunakan tiga produk yaitu kue bolu, biskuit, dan kaasstengels yang setiap 

produknya memiliki tiga eksperimen dengan persentase bubuk wortel yang 

berbeda-beda serta tiap sampel akan dilakukan tiga kali pengulangan sehingga 

lebih akurat. Eksperimen dilakukan dengan mensubstitusikan tepung terigu 

dengan bubuk wortel. 
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Tabel 3.6 Kode Perbandingan Sampel 
Bahan Kode Jumlah 

Tepung Terigu : Bubuk 
Wortel 

115P1 85% : 15% 
120P1 80% : 20% 
125P1 75% : 25% 
215P1 85% : 15% 
220P1 80% : 20% 
225P1 75% : 25% 
315P1 85% : 15% 
320P1 80% : 20% 
325P1 75% : 25% 
115P2 85% : 15% 
120P2 80% : 20% 
125P2 75% : 25% 
215P2 85% : 15% 
220P2 80% : 20% 
225P2 75% : 25% 
315P2 85% : 15% 
320P2 80% : 20% 
325P2 75% : 25% 
115P3 85% : 15% 
120P3 80% : 20% 
125P3 75% : 25% 
215P3 85% : 15% 
220P3 80% : 20% 
225P3 75% : 25% 
315P3 85% : 15% 
320P3 80% : 20% 
325P3 75% : 25% 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

2.   Metode Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data yang melalui pengamatan secara 

langsung tentang objek yang akan diteliti (Irwan, 2015). Penelitian ini melakukan 

observasi dengan melakukan perbandingan hasil akhir produk dengan hasil 

beberapa eksperimen. 
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3.   Uji Laboratorium 

Uji laboratorium juga dilakukan untuk metode pengumpulan datanya. 

Hasil uji organoleptik terbaik akan dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui 

jumlah kandungan beta karoten pada tiap produk. Uji laboratorium akan 

dilaksanakan di PT. Biochem Technology Surabaya. 

 

4.   Uji Organoleptik  

Menurut (Anonim 2013:1), pengujian organoleptik adalah pengujian yang 

didasarkan pada proses penginderaan. Uji organoleptik dilakukan untuk 

mengetahui respon calon konsumen mengenai produk kue bolu, biskuit, dan 

kaasstengels dari segi rasa, warna, aroma, dan tekstur. Uji organoleptik akan 

dilakukan dengan cara pembagian sembilan sampel produk dan lembar kuesioner. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan tiga kali pengulangan untuk mendapatkan 

hasil yang stabil.  

Pada penelitian ini uji organoleptik dilakukan dengan teknik uji kesukaan. 

Menurut (Anonim, 2013:18), uji kesukaan adalah:  

Uji kesukaan juga disebut uji hedonik. Panelis dimintakan tanggapan 
pribadinya tentang kesukaan atau sebaliknya (ketidaksukaan). Disamping 
panelis mengemukakan tanggapan senang, suka, atau kebalikannya, 
mereka juga mengemukakan tingkat kesukaannya. Tingkat-tingkat 
kesukaan ini disebut skala hedonik. Skala hedonik dapat direntangkan atau 
diciutkan menurut rentangan skala yang dikehendakinya. Skala hedonik 
dapat juga diubah menjadi skala numerik dengan angka mutu menurut 
tingkat kesukaan. Dengan data numerik ini dapat dilakukan analisis secara 
statistik. 
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Dalam analisis datanya dibutuhkan pengubahan skala hedonik menjadi 

skala numerik, ada pun tingkat skala hedonik yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu:  

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.   

 

5.   Statistik Deskriptif 

Menurut Suryabrata (2011:124), statistika telah mengembangkan teknik-

teknik untuk mengklasifikasikan data dan menyajikan data yang sangat membantu 

dalam penelitian. Penggunaan bentuk tabel dan grafik dalam penyajian data 

seperti yang dikembangkan dalam statistika akan mudah dimengerti secara sama 

oleh berbagai orang. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk 

penyajian data hasil kuesioner yang telah dibagikan dalam uji organoleptik dan uji 

penerimaan konsumen, agar data dapat lebih mudah dimengerti.  


