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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

Penelitian kreasi produk yang dilakukan merupakan penelitian dan 

pengembangan atau Research and Development. Diharapkan dengan melakukan 

penelitian kreasi produk ini, dapat dihasilkan produk kue chiffon beras merah 

dengan tekstur yang dapat diterima masyarakat. Langkah-langkah yang akan 

dilakukan dalam penelitian kreasi produk ini adalah: 

1. Melihat penelitian pendahuluan dan mengumpulkan informasi. 

2. Mencari tinjauan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian. 

3.  Melakukan pengembangan produk dengan eksperimen. 

4.  Evaluasi produk. 

5.  Melakukan uji organoleptik terhadap 30 panelis dengan tiga kali 

pengulangan.  

6.  Mengolah hasil data dari uji organoleptik. 

7.  Melakukan pengujian di laboratorium. 

8. Mengolah hasil dari data dari uji laboratorium. 

9.  Hasil akhir dari penambahan tepung beras merah dan tepung konjac pada 

kue chiffon dapat diterima panelis dan pasar dengan baik. 
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3.2 Prosedur Pengembangan 

 Pembuatan tepung beras merah dalam penelitian kreasi produk ini melalui 

beberapa tahap yaitu, pencucian, perendaman, pengeringan, penggilingan, dan 

pengayakan. 

1. Beras Merah 

Siapkan beras merah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. 

2. Pencucian 

Pencucian dilakukan untuk memastikan bahwa beras merah bersih dari 

berbagai kotoran yang menempel sehingga aman untuk dikonsumsi. 

3. Perendaman 

Perendaman beras merah dilakukan selama 10 jam, hal ini bertujuan supaya 

beras merah menjadi lebih lembut sehingga ketika diolah. 

4. Pengeringan 

a. Beras merah dikeringkan menggunakan oven hingga benar-benar 

kering. 

b. Beras merah dikeringkan menggunakan sinar matahari hingga benar-

benar kering. 

c. Beras merah dikeringkan menggunakan teknik sangrai hingga benar-

benar kering. 

5. Penggilingan 

Penggilingan dilakukan menggunakan penggiling dengan tujuan 

menggubah beras merah menjadi bubuk beras merah untuk diolah lebih 

lanjut menjadi chiffon. 
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6. Pengayakan 

Dilakukan untuk menghasilkan tepung beras merah yang halus tanpa ada 

gumpalan, proses ini dilakukan dengan ukuran 80 mesh. 

Dibawah ini adalah diagram alur proses pembuatan tepung beras merah: 

 

Gambar 3.1 Diagram Alur Pembuatan Tepung Beras Merah  
Sumber: Data Diolah (2019) 
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3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

 Untuk menghasilkan chiffon beras merah dibutuhkan bahan dan peralatan 

sebagai berikut: 

1. Bahan 

Bahan kue chiffon yang digunakan sebagai acuan dalam skripsi ini adalah:  

Tabel 3.1 Resep Kreasi Chiffon Beras Merah 

No Bahan Jumlah Satuan Harga Rp Keterangan 

1 Tepung Beras 
Merah 

100 gram 240 Digunakan 
sebagai bahan 

dasar. 

2 Gula Pasir 65 gram 1440 Digunakan 

sebagai pemanis 
adonan. 

3 Baking Powder 2 gram 12 Digunakan 

untuk membantu 
pengembangan 

roti. 

4 Garam 2 gram 27 Digunakan 

sebagai 
penyeimbang 

rasa. 

5 Minyak Sayur 85 gram 1870 Digunakan 
sebagai 

pengganti 
mentega yang 
merupakan ciri 

khas chiffon. 

6 Kuning Telur 
Utuh 

100 gram 4000 Bahan dasar kue 
chiffon. 

7 Vanilla 5 gram 65 Memberikan 

aroma pada kue. 

8 Putih Telur 6 buah 4000 Bahan dasar kue 
chiffon. 

9 Cream of Tar-Tar 2 gram 300 Menstabilkan 

tingkat 
penembangan 

adonan. 

Sumber: Baker (2014) 
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2. Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan chiffon sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Peralatan yang Digunakan 

No Nama Alat Jumlah Satuan Keterangan 

1 Oven 1 buah Digunakan untuk 
memanggang adonan kue 

chiffon. 

2 Mangkuk 4 buah Digunakan sebagai 
menempatkan bahan bahan. 

3 Plastic Wrap 1 roll Digunakan untuk menunjang 

kegiatan produksi. 

4 Hand Mixer 1 buah Digunakan untuk membantu 
mencampur adonan. 

5 Loyang Bundar 1 buah Digunakan untuk tempat 

memanggang adonan. 

6 Timbangan 1 buah Digunakan untuk menimbang 
bahan bahan yang akan 

digunakan. 

7 Alat Tulis  secukupnya Digunakan untuk membantu 
pencatatan pengumpulan data. 

8 Kamera 1 buah Digunakan untuk menunjang 
kegiatan pengumpulan data. 

9 Sendok Makan 1 buah Digunakan untuk menunjang 

kegiatan produksi. 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Pada penelitian kreasi produk ini dibutuhkan waktu tiga bulan pengerjaan 

yang dilakukan di Kitchen Universitas Ciputra Surabaya sebagai lokasi produksi. 

Lokasi penelitian kreasi produk juga akan dilakukan di area Universitas Ciputra 

sebagai lokasi pengumpulan data. Untuk melakukan uji laboratorium akan 

dilakukan di Balai Riset dan Standardisasi Industri Jl. Jagir Wonokromo No.360, 

Panjang Jiwo, Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur. 
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Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

No Tanggal Pelaksanaan Program Lokasi 

1 5 Januari 2019 Pembuatan tepung 

beras merah perlakuan 
I (Pengeringan 

Matahari). 

Kitchen Universitas 

Ciputra. 

2 7 Januari 2019 Pembuatan tepung 
beras merah perlakuan 

II (Pengeringan 

Sangrai). 

Kitchen Universitas 
Ciputra. 

3 9 Januari 2019 Pembuatan tepung 
beras merah perlakuan 

III (Pengeringan Oven) 

Kitchen Universitas 
Ciputra. 

4 11 Januari 2019 Pembuatan chiffon 
beras merah tepung 

konjac (eksperimen 1). 

Kitchen Universitas 
Ciputra. 

5 13 Januari 2019 Pembuatan chiffon 
beras merah tepung 

konjac (eksperimen 2). 

Kitchen Universitas 
Ciputra. 

6 15 Januari 2019 Pembuatan chiffon 

beras merah tepung 
konjac (eksperimen 3). 

Kitchen Universitas 

Ciputra. 

7 24 Januari 2019 Uji organoleptik 1 

terhadap 30 panelis 

Plaza Universitas 

Ciputra. 

8 25 Januari 2019 Uji organoleptik 2 
terhadap 30 panelis. 

Plaza Universitas 
Ciputra. 

9 26 Januari 2019 Uji organoleptik 3 

terhadap 30 panelis. 

Plaza Universitas 

Ciputra. 

10 28 Januari 2019 Pengolahan data hasil 
uji organoleptik. 

Universitas Ciputra 
Surabaya. 

11 30 Januari 2019 Memasukkan Uji 

labolatorium. 

Balai Riset dan 

Standardisasi Industri. 

12 7 Februari 2019 Pengambilan Uji 
laboratorium. 

Balai Riset dan 
Standardisasi Industri. 

13 8 Februari 2019 Pengolahan data hasil 
uji laboratorium. 

Universitas Ciputra 
Surabaya. 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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3.2.3 Prosedur Pembuatan Kue Chiffon Beras Merah 

 

Gambar 3.2 Prosedur Pembuatan Kue Chiffon Beras Merah 
Sumber: Data Diolah (2019) 

 

Keterangan: 

1. Panaskan oven hingga 160o celsius. 

2. Siapkan mangkuk besar, ayak tepung roti, gula pasir, baking powder, dan 

garam. 

3. Letakkan bahan kering, buat lubang ditengah, tuang minyak, kuning telur, 

air dingin, kocok dengan volume satu hingga adonan tercampur rata 

menggunakan hand mixer. 

4. Di mangkuk lain, campurkan putih telur dan krim tar-tar. Kocok denggan 

volume tiga selama 10 menit hingga kaku menggunakan hand mixer. 

1. Panaskan Oven

2. Ayak bahan kering

3. Campur bahan kering 
dengan kuning telur

4. Kocok Putih telur 
hingga kaku

5. Campur adonan 
bersama putih telur

6. Panggang
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5. Tuang adonan kuning telur ke putih telur yang sudah kaku, lalu campur 

hingga rata. 

6. Tuang ke loyang bundar dengan diameter 20 cm dan tinggi 10 cm. Panggang 

selama 40 menit. 

 

3.3 Uji Coba Produk 

 Teknik penarikan sampel dalam penelitian kreasi produk ini menggunakan 

teknik pengambilan sampel acak dengan 30 panelis yang tidak terlatih dengan 

rumpun panelis yang menyukai makanan manis. 

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

 Pada bagian uji coba dibagi menjadi ke dalam tiga tahapan yaitu uji 

perorangan, uji kelompok kecil, dan uji lapangan. Pada bagian ini akan digunakan 

dua tahapan saja, yaitu uji perorangan dan uji kelompok kecil. Penelitian kreasi 

produk ini menggunakan desain faktorial dimana setiap perlakuan menambahkan 

tepung konjac  sebanyak 10%, 15%, 20% terhadap kue chiffon beras merah 

menggunakan tiga jenis perlakuan dan setiap perlakuan diujikan secara 

organoleptik kepada 90 panelis yang tidak terlatih secara acak di lokasi Universitas 

Ciputra Surabaya. 

 Selain itu dalam proses pembuatan tepung beras merah, beras merah 

mengalami tiga jenis perlakuan yang berbeda tiap sampelnya yaitu penjemuran 

dengan matahari, oven, dan sangrai dengan tujuan untuk mencari perlakuan yang 

paling disukai oleh panelis. 
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Tabel 3.4 Desain Uji Coba Kue Chiffon Beras Merah 

 0% 10% 15% 20% Keterangan 

I  

D00 

A130 B220 C130 Matahari 

II A131 B221 C131 Sangrai 

III A132 C222 C132 Oven 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

 Subjek uji coba dalam penelitian kreasi produk ini adalah target pemakai 

produk atau calon konsumen kue chiffon beras merah. Populasi dalam penelitian 

kreasi produk ini yaitu orang-orang yang berada di kawasan Universitas Ciputra 

Surabaya, termasuk di dalamnya adalah mahasiswa atau mahasiswi, dosen, dan staff 

Universitas Ciputra Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian kreasi 

produk ini adalah metode simple random sampling atau pengambilan sampel secara 

acak. 

 

3.3.3 Jenis Data 

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian kreasi produk ini 

merupakan sumber data primer dimana peneliti akan melakukan survei secara 

langsung dan tidak menggunakan data yang telah tersedia (data sekunder). Jenis 

data yang didapatkan merupakan data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner 

pertanyaan atau kalimat yang nantinya akan diubah menjadi angka. 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data 

yang digunakan dalam penelitian. Penelitian kreasi produk ini akan dilakukan uji 
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organoleptik dengan menggunakan metode pengumpulan data. Kuesioner nantinya 

akan dikembangkan dan dibagikan dengan tujuan mengetahui warna, aroma, 

tekstur, dan rasa. Kuesioner yang dibagikan berupa kuisioner uji organoleptik yang 

akan didapat dari 90 panelis. Seluruh panelis diminta untuk melakukan tes kue 

chiffon beras merah dengan tepung konjac, lalu mengisi kuesioner yang sudah 

disiapkan. 

 

Tabel 3.5 Skor Skala Hedonik Empat Kategori Respon 

Jawaban Bobot Penilaian 

Sangat Tidak Suka 1 

Tidak Suka 2 

Suka 3 

Sangat Suka 4 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2018:332) 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 dimana peneliti menganalisis data yang 

diperoleh dari uji organoleptik. Peneliti menganalisis eksperimen I, II, dan III dari 

penelitian tersebut, maka peneliti dapat mengetahui komposisi mana yang tepat 



 

 

38 
 

untuk menghasilkan chiffon beras merah dengan tepung konjac yang paling ideal. 

Lalu hasil uji organoleptik akan dianalisis sehingga didapatkan rata-rata mengenai 

warna, aroma, tekstur, dan rasa dari panelis. 

 

1. Metode Eksperimen 

Dalam penelitian metode eksperimen ini, peneliti melakukan beberapa 

eksperimen untuk mendapatkan hasil rasa, aroma, warna dan tekstur yang tepat. 

Tabel 3.6 Jumlah Komposisi Bahan Untuk Percobaan Pembuatan Kue Chiffon 
Beras Merah 

Nama Bahan  Uji Eksperimen 

Kue chiffon beras merah yang dioven 
yang akan ditambahkan tepung konjac  

Penambahan tepung konjac sebesar 
10%, 15%, dan 20% dari jumlah beras 

merah yang digunakan. 

Kue chiffon beras merah yang 
disangrai yang akan ditambahkan 
tepung konjac 

Penambahan tepung konjac sebesar 
10%, 15%, dan 20% dari jumlah beras 
merah yang digunakan. 

Kue chiffon beras merah yang dijemur 
matahari yang akan ditambahkan 

tepung konjac 

Penambahan tepung konjac sebesar 
10%, 15%, dan 20% dari jumlah beras 

merah yang digunakan. 

Sumber: Data Diolah (2019) 

Metode eksperimen diuji dengan memberikan empat perlakukan yaitu uji 

organoleptik sebanyak tiga kali pada setiap perlakuan dan dianalisis pengaruhnya 

menggunakan Anova dengan excel dan Software SPSS 18 for windows. 

Tabel 3.7 Perbandingan Uji Coba I (Matahari) 

Nama 

Bahan 

Eksperimen 

D00 

Eksperimen 

A130 

Eksperimen 

B220 

Eksperimen 

C130 

Satuan 

Tepung 
Beras 
Merah 

0 100 100 100 gram 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 3.7 Perbandingan Uji Coba I (Matahari) (Lanjutan) 

Nama 

Bahan 

Eksperimen 

D00 

Eksperimen 

A130 

Eksperimen 

B220 

Eksperimen 

C130 

Satuan 

Tepung 
Konjac 

0 10 15 20 gram 

Tepung 

Terigu 

100 0 0 0 gram 

Gula 
Pasir 

65 65 65 65 gram 

Baking 

Powder 

2 2 2 2 gram 

Garam 2 2 2 2 gram 

Minyak 
Sayur 

85 85 85 85 gram 

Telur 100 100 100 100 gram 

Vanilla 5 5 5 5 gram 

Cream of 

Tar-tar 

2 2 2 2 gram 

Sumber: Data Diolah (2019) 

Tabel 3.8 Perbandingan Uji Coba II (Sangrai) 

Nama 

Bahan 

Eksperimen 

D00 

Eksperimen 

A130 

Eksperimen 

B220 

Eksperimen 

C130 

Satuan 

Tepung 

Beras 
Merah 

0 100 100 100 gram 

Tepung 

Konjac 

0 10 15 20 gram 

Tepung 
Terigu 

100 0 0 0 gram 

Gula 

Pasir 

65 65 65 65 gram 

Baking 
Powder 

2 2 2 2 gram 

Garam 2 2 2 2 gram 

Minyak 

Sayur 

85 85 85 85 gram 

Telur 100 100 100 100 gram 

Vanilla 5 5 5 5 gram 

Cream of 
Tar-tar 

2 2 2 2 gram 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 3.9 Perbandingan Uji Coba III (Oven)  

Nama 

Bahan 

Eksperimen 

D00 

Eksperimen 

A130 

Eksperimen 

B220 

Eksperimen 

C130 

Satuan 

Tepung 
Beras 

Merah 

0 100 100 100 gram 

Tepung 
Konjac 

0 10 15 20 gram 

Tepung 
Terigu 

100 0 0 0 gram 

Gula 
Pasir 

65 65 65 65 gram 

Baking 
Powder 

2 2 2 2 gram 

Garam 2 2 2 2 gram 

Minyak 
Sayur 

85 85 85 85 gram 

Telur 100 100 100 100 gram 

Vanilla 5 5 5 5 gram 

Cream of 

Tar-tar 

2 2 2 2 gram 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

2. Metode Observasi 

 Menurut Hasannah (2016:23), penelitian observasi kuantitatif adalah 

standardisasi dan kontrol, sedangkan observasi kualitatif bersifat naturalistik, 

observasi kualitatif diterapkan dalam konteks suatu kejadian natural, mengikuti alur 

alami kehidupan. Observasi kualitatif tidak dibatasi kategorisasi pengukuran 

(kuantitatif) dan tanggapan yang telah diperkirakan terlebih dahulu. Dalam 

penelitian, observasi yang dilakukan adalah membandingkan hasil akhir dari lima 

eksperimen yang dilakukan kemudian dilanjutkan proses penelitiannya. 
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3. Uji Laboratorium 

Uji Proksimat digunakan untuk mengetahui kadar gizi dari kue chiffon beras 

merah yang meliputi protein, dan lemak. Proses pengujian laboratorium akan 

dilaksanakan di Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya di Jalan Jagir. 

 

4. Uji Organoleptik 

 Uji organoleptik yang biasanya disebut penilaian sensorik merupakan teknik 

penarikan data yang memanfaatkan ke lima indra manusia untuk mengobservasi 

tekstur, warna, aroma, serta rasa dari suatu produk makanan maupun obat 

(Ayustaningwarno, 2014:1). Pada penelitian kreasi produk ini peneliti akan menguji 

produk kue chiffon dengan bahan dasar beras merah dengan tiga perlakuan 

pengeringan yaitu sinar matahari, sangrai, dan oven, lalu ditambahkan tepung 

konjac dengan eksperimen sebanyak tiga kali. Setiap produk eksperimen kue 

chiffon diberikan kode yaitu eksperimen I (matahari) dengan kode D00 untuk 0% 

bahan tambahan, kode A130 untuk 10% penambahan tepung konjac, kode B221 

untuk 15% penambahan tepung konjac, kode C130 untuk 20% penambahan tepung 

konjac. Eksperimen II (sangrai) dengan kode kode A131 untuk 10% penambahan 

tepung konjac, kode B221 untuk 15% penambahan tepung konjac, kode C132 untuk 

20% penambahan tepung konjac. Eksperimen III (oven) dengan kode A133 untuk 

10% penambahan tepung konjac, kode B223 untuk 15% penambahan tepung 

konjac, kode C133 untuk 20% penambahan tepung konjac. 

 Peneliti juga akan melakukan uji kelayakan untuk menilai seberapa layak 

kue chiffon beras merah dengan penambahan tepung konjac dapat diterima pasar. 
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3.3.6 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan dalam penelitian kreasi produk ini untuk 

memproses hasil pengumpulan data uji organoleptik untuk mengetahui warna, 

aroma, tekstur, dan rasa dengan membagikan sampel dan kuesioner pada panelis. 

Seluruh panelis menerima sembilan jenis sampel kue chiffon beras merah dan satu 

sampel kue chiffon asli sehingga sampel yang dibagikan akan berjumlah 300 

sampel. Berdasarkan kuesioner yang diisi oleh 90 panelis, akan didapatkan hasil uji 

organoleptik. 

Dari hasil pengumpulan data uji organoleptik, data akan dianalisis dan 

disajikan dalam bentuk pengolahan data angka. Dari hasil pengolahan data tersebut, 

dapat diketahui tingkat kesukaan panelis terhadap kue chiffon beras merah yang 

diujikan. 


