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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

 Dalam pengembangan produk bubuk penyedap masakan dari  tulang ikan 

patin, peneliti melakukan pengolahan terhadap tulang ikan patin menjadi bubuk 

penyedap. Dalam mengolah tulang ikan patin, berikut adalah proses 

pengolahannya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses Pengolahan Tulang Ikan Patin 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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 Pada pengolahan tulang ikan patin, hal yang pertama dilakukan yaitu 

menyiapkan bahan dan peralatan, kemudian mencuci tulang ikan patin dengan air 

mengalir hingga bersih untuk menghilangkan sisa-sisa daging yang menempel. 

Setelah itu tulang dikeringkan dengan kain bersih hingga benar-benar kering lalu 

diletakkan diatas loyang. Kemudian masukkan tulang ikan patin pada pengering 

yang telah dipanaskan dengan suhu 80
0
C selama 10 jam. Saat tulang telah 

memiliki tekstur kering, dikeluarkan dari alat pengering dan kemudian 

didinginkan dengan suhu ruangan, langkah selanjutnya dihaluskan menjadi bubuk 

tulang ikan patin yang siap digunakan sebagai bubuk penyedap masakan.  

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

Untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam penelitian ini, terdapat 

prosedur dalam mengembangkan penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Prosedur Pengembangan  

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Prosedur pengembangan pada penelitian ini dimulai dengan 

mengumpulkan data dan studi pustaka yang berkaitan dengan pemanfaatan  tulang 

ikan patin sebagai bubuk penyedap yang bersumber dari buku, jurnal, dan 

penelitian terdahulu. Kemudian peneliti melakukan eksperimen dan uji coba 

pembuatan bubuk penyedap dari tulang ikan patin. Peneliti akan melakukan satu 

perlakukan pada tulang ikan patin. Uji organoleptik meliputi warna, aroma, rasa, 

dan tekstu pada produk yang panelisnya meliputi 30 orang dalam tiga kali 

pengulangan untuk setiap produknya. Produk akan dicampur dengan sup yang 

hanya diberi wortel dan kentang agar bahan lainnya tidak mempengaruhi rasa 

produk yang dikembangkan. Setelah ditemukan satu pilihan bubuk penyedap dari 

tulang ikan patin yang dirasa terbaik oleh panelis, maka bubuk penyedap tersebut 

akan digunakan sebagai tambahan penambah cita rasa masakan di restoran tempat 

data diambil. Setelah itu data selanjutnya akan diperoleh dari respon panelis 

terhadap produk yang diujikan: 

1. Bahan 

Berikut adalah bahan pembuatan bubuk penyedap dari tulang ikan patin: 

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Bubuk Penyedap Tulang Ikan Patin dengan 

Penambahan Rempah-Rempah (Suhu 50
0
C selama 6 jam) 

No. Bahan Jumlah Satuan 

1. Tulang Ikan Patin 20 Gram 

2. Bubuk Bawang Putih 2 Gram 

3. Bubuk Merica 4 Gram 

4. Garam 2 Gram 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 3.2 Bahan Pembuatan Bubuk Penyedap Tulang Ikan Patin dengan 

Penambahan Rempah-Rempah (Suhu 50
0
C selama 8 jam) 

No. Bahan Jumlah Satuan 

1. Tulang Ikan Patin 20 Gram 

2. Bubuk Bawang Putih 2 Gram 

3. Bubuk Merica  2 Gram 

4. Garam 4 Gram 

Sumber: Data Diolah (2019) 

Tabel 3.3 Bahan Pembuatan Bubuk Penyedap Tulang Ikan Patin dengan 

Penambahan Rempah-Rempah (Suhu 50
0
C selama 10 jam) 

No. Bahan Jumlah Satuan 

1. Tulang Ikan Patin 20 Gram 

2. Bubuk Bawang Putih  4 Gram 

3. Bubuk Merica  2 Gram 

4. Garam 6 Gram 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

2. Peralatan Penelitian 

Selain bahan yang diperlukan untuk membuat bubuk penyedap dari tulang 

ikan patin, beberapa peralatan juga diperlukan, diantaranya: 

Tabel 3.4  Peralatan Pembuatan Bubuk Penyedap Tulang Ikan Patin 

No. Peralatan Jumlah Satuan Kegunaan 

1. Mesin pengering 1 Buah Untuk mengeringkan tulang 

ikan patin agar kandungan air 

dan minyak berkurang. 

2. Loyang 1 Buah Sebagai wadah tulang ikan patin 

saat proses pengeringan. 

3. Timbangan digital 1 Buah Untuk mengetahui berapa 

banyak tulang ikan patin yang 

diperoleh. 

4. Sendok makan 1 Buah Untuk mengambil tulang ikan 

patin yang sudah dihaluskan, 

dipindah pada wadah. 

5. Mesin penghalus 1 Buah Untuk menghaluskan tulang 

ikan patin setelah melewati 

proses pengeringan. 

6. Ayakan  1 Buah Untuk memperoleh bubuk yang 

lebih halus dan bertekstur sama.  

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

 

Tabel 3.5   Waktu dan Tempat Pengembangan Pembuatan Bubuk Penyedap 

Tulang Ikan Patin 

No. Tanggal Pelaksanaan Program Tempat 

1 
16 November 2018 

 

Pembuatan bubuk tulang selama 

tiga jam dan pengeringan tulang 

selama 8 jam 

Kitchen Universitas 

Ciputra 

2 
19 November 2018 

 

Pembuatan bubuk tulang ikan 

selama 5 jam dan pembuatan 

bubuk tulang ikan selama 2 jam 

Kitchen Universitas 

Ciputra 

3 29 Januari 2019 

Membuat kembali bubuk tulang 

ikan patin dengan suhu 50
0
C 

dengan tiga waktu yang berbeda 

yaitu 6 jam, 8 jam, dan 10 jam 

Kitchen Universitas 

Ciputra 

4 7 Februari 2019 

Membuat bubuk penyedap dari 

bubuk tulang ikan patin hasil 

pengeringan 10 jam dengan 

penambahan rempah-rempah, 

yaitu bawang putih bubuk 2 

gram, merica bubuk 4 gram, dan 

garam 2 gram 

Kitchen Universitas 

Ciputra 

 

5 11 Februari 2019 

Membuat bubuk penyedap dari 

bubuk tulang ikan patin hasil 

pengeringan 10 jam dengen 

penambahan rempah-rempah, 

yaitu bawang putih bubuk 2 

gram, merica bubuk 2 gram, dan 

garam 4 gram serta sampel 

kedua yaitu penambahan 

bawang putih bubuk 4 gram, 

merica bubuk 2 gram, dan 

garam 6 gram 

 

Kitchen Universitas 

Ciputra 

 

 

 

 

6 13 Februari 2019 

Eksperimen pertama pembuatan 

sup dengan menggunakan 

bubuk tulang ikan patin yang 

telah tercampur dengan rempah-

rempah 

Made Selatan 02/06 

Citraland 

7 13 Februari 2019 
Uji organoleptik pengulangan 

pertama 

Universitas Ciputra 

 

8 14 Februari 2019 

Eksperimen kedua pembuatan 

sup dengan menggunakan 

bubuk tulang ikan patin yang 

telah tercampur dengan rempah-

rempah 

Made Selatan 02/06 

Citraland 

9 14 Februari 2019 
Uji organoleptik pengulangan 

kedua 

Universitas Negeri 

Surabaya 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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 Tabel 3.5        Waktu dan Tempat Pengembangan Pembuatan Bubuk Penyedap        

Tulang Ikan Patin (Lanjutan) 

NO Tanggal Pelaksanaan Program Tempat 

10 15 Februari 2019 

Eksperimen ketiga pembuatan sup 

dengan menggunakan bubuk tulang 

ikan patin yang telah tercampur 

dengan rempah-rempah 

Made Selatan 

02/06 Citraland 

11 15 Februari 2019 Uji organoleptik pengulangan ketiga 

GMKI 

(Gerakana 

Mahasiswa 

Kristen 

Indonesia) Jalan 

Tegalsari no, 62 

Surabaya 

12 16 Februari 2019 Mengolah data hasil uji organoleptik 
Made Selatan 

02/06 Citraland 

13 19 Februari 2019 

Uji laboratorium produk bubuk 

penyedap tulang ikan patin yang 

telah dipilih panelis berdasarkan hasil 

terbaik dari uji organoleptik 

PT Biochem 

Technology 

Jalan Sulawesi 

no, 36 Surabaya 

14 13 Maret 2019 
Mengolah data dari hasil uji 

laboratorium 

Made Selatan 

02/06 Citraland 

15 18 Maret 2019 Melakukan uji pasar 
Universitas 

Ciputra 

16 19 Maret 2019 Penyusunan laporan 
Made Selatan 

02/06 Citraland 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

3.3 Uji Coba Produk 

 Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang digunakan juga 

menentukan aroma dan rasa dari produk bubuk penyedap tulang ikan patin. 

Bagian ini terdiri dari desain uji coba, jenis data, pengumpulan data dan analisis 

data. 
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3.3.1 Subjek Uji Coba 

Subjek dari penelitian ini terdiri dari 30 orang panelis yang terdiri dari 

masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Surabaya Barat dan Surabaya 

Pusat. Panelis dipilih secara acak (random sampling) tanpa memperhatikan strata 

populasi.  

 

3.3.2 Jenis Data 

Jenis data yang diperoleh untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini 

mengenai minat masyarakat dan sebagai dasar untuk mengembangkan produk. 

Sumber primer dari penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang diberikan pada 

panelis untuk mengetahui minat panelis terhadap aroma dan rasa pada produk. 

Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, Tugas Akhir  

atau penelitian ilmiah lainnya. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data 

kuantitatif dari hasil kuesioner yang diberikan kepada panelis saat uji organoleptik 

sehingga termasuk dalam sumber data primer.  

 

3.3.3 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang 

diinginkan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan dokumentasi 

dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data, yang selanjutnya 

akan diberikan kepada 30 orang panelis saat uji organoleptik. Metode yang mudah 

dan efisien dipilih peneliti karena akan memudahkan panelis untuk mengisi 

kuesioner. Selain itu, peneliti juga akan mudah dalam memberikan variabel dan 
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indikator. Kuesioner nantinya akan dapat berbentuk pernyataan atau pertanyaan 

tertutup atau pernyataan atau pertanyaan terbuka.  

 

3.3.4 Teknik Analisis Data 

Dalam analisis data penelitian mengenai bubuk penyedap dari tulang ikan 

patin, digunakan empat analisis yaitu metode eksperimen, metode observasi, uji 

organoleptik dan uji anova. 

1. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen menggunakan perlakuan tertentu pada bubuk 

penyedap tulang ikan patin yang diteliti. Peneliti melakukan perlakuan 

tertentu dan mengobservasi hasilnya dimana peneliti melakukan dua 

perlakuan eksperimen pada tulang ikan patin yang akan dijadikan sebagai 

bubuk penyedap dan di setiap eksperimen peneliti melakukan penambahan 

waktu pengeringan. 

2. Metode Observasi 

Peneliti melakukan observasi terhadap produk akhir yaitu dengan cara 

membandingkan hasil yang diperoleh dari kuesioner yang diisi atau 

dilengkapi oleh 30 panelis mengenai produk yang dicoba. 

3. Uji Organoleptik 

Peneliti juga akan melakukan uji organoleptik untuk mengetahui warna, 

aroma, rasa, dan tekstur produk yang dikembangkan berdasarkan 30 orang 

panelis. Tingkatan yang akan digunakan peneliti pada kuesioner yaitu: 
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a. Angka 1 untuk sangat tidak suka. 

b. Angka 2 untuk tidak suka. 

c. Angka 3 untuk suka. 

d. Angka 4 untuk sangat suka. 

Selain itu pertanyaan lebih lanjut juga diberikan guna memperoleh data 

yang lebih rinci mengenai respon panelis terhadap produk. Kuesioner akan 

diberikan di setiap pengulangan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu: 

1)  Dari keenam sampel yang dicoba, sampel manakah yang paling 

 disuka? 

2)  Mengapa sampel tersebut dinilai yang paling disuka? 

3)  Apakah anda berminat membeli produk bubuk penyedap tulang ikan 

 patin ini apabila dijual di pasaran? 

4)  Mengapa anda berminat atau tidak berminat terhadap produk bubuk 

 penyedap tulang ikan patin ini? 

5)  Kritik dan Saran  

4. Uji ANOVA 

Uji Anova dilakukan peneliti untuk menguji hipotesis dan juga rata-rata 

untuk memperoleh nilai signifikan. Sehingga data yang diperoleh dapat 

disimpulkan apakah nantinya akan berakhir dengan hasil yang signifikan 

atau tidak. 


