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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

3.1 Model Pengembangan 

Pengembangan produk choux paste dengan penambahan tepung biji 

trembesi bertujuan untuk meningkatkan kadar protein dalam produk tersebut dan 

dapat diterima oleh masyarakat. Penelitian pengembangan dilakukan dengan 

pembuatan tepung biji trembesi dalam produk choux paste. Pada penelitian kreasi 

produk ini peneliti melakukan tiga perlakuan dalam proses pembuatan tepung biji 

trembesi yaitu: 

1. Biji trembesi dioven dengan suhu 60ºC selama 6 jam.

2. Biji trembesi dikeringkan dengan mesin dehydrator dengan suhu 60ºC

selama 6 jam.

3. Biji trembesi disangrai selama 30 menit.

Proses selanjutnya setelah diberi tiga perlakuan, kemudian dihaluskan

menjadi bubuk setelah itu diayak menggunakan ayakan 80 mesh agar menjadi 

lebih halus dan menjadi tepung. Setiap perlakuan yang diberikan akan digunakan 

tiga konsentrasi yang berbeda-beda yaitu 10%, 30%, dan 50% dan 0% untuk 

kontrol. 



 

 

24 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

 Prosedur pengembangan yang akan dilakukan dalam percobaan kreasi 

produk adalah megumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan biji 

trembesi, proses pembuatannya menjadi tepung, dan penambahan pada produk 

choux paste yang akan diteliti. Informasi yang dikumpulkan berdasarkan referensi 

dari buku, jurnal, dan artikel mengenai teori pendukung dari penelitian terdahulu, 

selanjutnya melakukan eksperimen mengolah biji trembesi menjadi tepung hingga 

menambahkannya ke dalam adonan choux paste dan melakukan evaluasi terhadap 

produk. Selanjutnya sampel yang sudah jadi digunakan untuk uji organoleptik 

terhadap 90 panelis dengan membagikan kuesioner. Dalam kuesioner panelis akan 

menilai mengenai rasa, aroma, tekstur, dan warna. Setelah mendapatkan hasil dari 

kuesinor, kemudian data akan diolah. Hasil produk terbaik akan diujikan di 

laboratorium, dilanjutkan dengan minat pasar terhadap produk guna mengetahui 

respon penerimaan pasar 
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3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

1. Bahan  

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Choux Paste  dengan Penambahan Tepung Biji 

Trembesi 

Nomor Bahan 

Jumlah 

Satuan 

Kontrol 

Substitusi 

10% 30% 50% 

1 
Tepung biji 

trembesi 
0 13 38 63 Gram 

2 Tepung terigu 125 125 125 125 Gram 

3 Air 225 225 225 225 Mililiter  

4 Mentega  100 100 100 100 Gram 

5 Garam 2 2 2 2 Gram 

6 Telur  170 170 170 170 Gram  

Sumber: Data Diolah (2019) 

Tabel 3.2 Bahan Pembuatan Vla 

Nomor Bahan Jumlah Satuan 

1 Susu cair 350 Mililiter 

2 Gula pasir 35 Gram 

3 Tepung maizena 25 Gram 

4 Kuning telur 20 Gram 

5 Mentega 6 Gram 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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2. Peralatan Penelitian 

Tabel 3.3 Peralatan Penelitian Choux Paste  dengan Penambahan Tepung 

Biji Trembesi 

Nomor Alat Jumlah Satuan 

1 Sauce pan 1 Buah 

2 Sendok  5 Buah 

3 Wood spatula 1 Buah 

4 Stainless bowl 5 Buah 

5 Piping bag 2 Pack 

6 Spuit sus 2 Buah 

7 Loyang 40x60 cm  3 Buah 

8 Silpat  3 Buah 

9 Gelas ukur 1 Buah 

10 Ayakan 80 mesh 1 Buah 

11 Timbangan digital 1 Buah 

12 Balloon whisk 1 Buah 

13 Food miller 1 Buah 

14 Oven  1 Buah 

15 Dehydrator 1 Buah 

16  Wok  1 Buah 

Sumber: Data Diolah (2019) 

Fungsi dari setiap alat yang akan digunakan dalam penelitian adalah: 

1. Sauce pan digunakan untuk memasak adonan choux paste. 

2. Sendok digunakan untuk mengambil bahan. 

3. Stainless bowl digunakan sebagai wadah bahan. 

4. Wood spatula digunakan untuk mengaduk bahan. 

5. Piping bag digunakan untuk menyemprotkan adonan yang akan dicetak. 

6. Spuit sus digunakan untuk menghasilkan bentuk adonan choux paste yang 

disemprotkan di atas loyang. 

7. Loyang digunakan sebagai wadah adonan yang sudah dicetak 

8. Silpat digunakan sebagai alas untuk loyang. 
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9. Gelas ukur untuk mengukur bahan berbentuk cair. 

10. Ayakan 80 mesh digunakan untuk mengayak tepung biji trembesi setelah 

dihaluskan. 

11. Timbangan digital digunakan untuk menimbang bahan-bahan yang 

digunakan. 

12. Balloon whisk digunakan untuk mencapur bahan. 

13. Food miller digunakan untuk menghaluskan biji trembesi yang telah 

dikeringkan menjadi bubuk. 

14. Oven digunakan untuk memanggang adonan dan mengeringkan biji 

trembesi. 

15. Dehydrator digunakan untuk mengeringkan biji trembesi. 

16. Wok digunakan untuk memanaskan dan menyangrai biji trembesi. 

 

3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.4 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian 

Nomor 
Hari dan 

Tanggal 
Pelaksanaan Kegiatan Lokasi 

1 
Rabu, 22 Januari 

2020 

Eksperimen pembuatan 

tepung biji trembesi tahap 

satu (pengeringan dengan 

oven). 

Universitas 

Ciputra 

2 
Kamis, 23 Januari 

2020 

Eksperimen pembuatan 

tepung biji trembesi tahap 

dua (pengeringan dengan 

dehydrator). 

Universitas 

Ciputra 

3 
Jumat, 24 Januari 

2020 

Eksperimen pembuatan 

tepung biji trembesi tahap 

tiga (pengeringan dengan 

sangrai). 

Universitas 

Ciputra 

Sumber : Data Diolah (2019) 
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Tabel 3.4 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian (Lanjutan) 

Nomor Hari dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan Lokasi 

4 
Rabu, 29 Januari 

2020 

Eksperimen pembuatan choux 

paste dengan tiga perlakuan. 
Universitas Ciputra 

9 
Jumat, 21 Februari 

2020 

Uji laboratorium pembuatan 

choux paste dengan hasil uji 

organoleptik paling diminati. 

Biochem 

Technology 

10 
Kamis, 12 Maret 

2020 

Pengambilan hasil uji 

laboratorium. 

Biochem 

Technology 

11 
Selasa, 24 Maret 

2020 
Melakukan uji minat pasar. Universitas Ciputra 

12 
Rabu, 25 Maret 

2020 

Pengolahan data hasil uji minat 

pasar. 
Universitas Ciputra 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

3.2.3 Proses Pembuatan Choux Paste dengan Penambahan Tepung Biji 

Trembesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses Pembuatan Tepung Biji Trembesi 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Berikut merupakan proses pembuatan tepung biji trembesi: 

1. Biji trembesi disiapkan. 

2. Biji trembesi dicuci menggunakan air bersih. 

3. Biji trembesi dibagi menjadi tiga bagian untuk diberi perlakuan. 

4. Perlakuan satu merupakan pengeringan menggunakan oven 60ºC selama 6 

jam. 

5. Perlakuan dua merupakan pengeringan menggunakan dehydrator dengan 

suhu 60ºC selama 6 jam. 

6. Perlakuan tiga merupakan pengeringan dengan sangrai selama 30 menit. 

7. Setelah dilakukan tiga perlakuan, biji trembesi dihaluskan dengan 

menggunakan food miller menjadi bubuk. 

8. Bubuk yang telah dihaluskan, kemudian diayak menggunakan ayakan 80 

mesh. Setelah diayak, tepung biji trembesi siap disimpan dan digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Proses Pembuatan Vla 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

Bahan dicampur Adonan diaduk Pemasukan 

bahan 

Adonan diaduk Pemasukan 

bahan 
Adonan diaduk 

Dinginkan 

adonan 



 

 

30 

 

 Bedasarkan Gambar 3.2, dapat dijabarkan proses pembuatan vla dimulai 

dengan mencampurkan dan memasak susu, gula, tepung maizena, dan garam. 

Aduk adonan hingga meletup-letup. Masukkan kuning telur dan aduk sampai rata. 

Angkat adonan dari api, lalu masukkan mentega aduk sampai tercampur rata. 

Dinginkan adonan. 
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Gambar 3.3 Proses Pembuatan Choux Paste dengan Penambahan Tepung Biji 

Trembesi 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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dan merebus air, mentega, dan garam hingga larut dan mendidih. Kecilkan api, 

lalu masukkan tepung terigu dan tepung biji trembesi sekaligus diaduk hingga 

tercampur dan kalis. Angkat adonan dan biarkan hangat lalu masukkan telur 
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sambil dikocok menggunakan balloon whisk hingga kental. Masukkan adonan ke 

dalam piping bag untuk dicetak di atas loyang yang sudah dilapisi dengan silpat. 

Panggang adonan menggunakan oven dengan suhu 200ºC selama 24 menit. 

Setelah matang keluarkan dari oven dan biarkan dingin. Lalu lubangi bawah 

choux paste yang sudah matang dan isi menggunaan vla. Choux paste siap 

disajikan dan dikemas. 

 

3.3 Uji Coba Produk 

 Uji coba produk dilakukan dengan tujuan untuk megumpulkan data yang 

akan digunakan untuk mengetahui minat panelis terhadap  rasa, aroma, tekstur, 

dan warna terhadap produk choux paste dengan penambahan tepung biji trembesi. 

Bagian ini terdiri dari desain uji coba, subjek uji coba, jenis data, pengumpulan 

data, dan analisis data. 

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

 Desain uji coba yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengevaluasi produk berupa penilaian mutu produk yang dihasilkan dan 

mengetahui minat masyarakat mengenai rasa, aroma, tekstur, dan warna. Desain 

uji coba dilakukan dengan 90 panelis dengan dua tahapan yaitu uji perseorangan 

dan uji lapangan.  

1. Uji Perorangan 

Peneliti membuat eksperimen choux paste dengan penambahan tepung biji 

trembesi untuk menentukan resep, jenis bahan yang digunakan, komposisi 
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bahan, jumlah bahan, dan aspek lainnya dengan bantuan teori sebagai 

acuan. 

2. Uji Lapangan 

Peneliti akan mengujikan produk choux paste dengan penambahan tepung 

biji trembesi ke 90 panelis untuk mengetahui tingkat kesukaan dan minat 

dari segi rasa, aroma, tekstur, dan warna. 

Desain uji coba yang dilakukan kepada 90 panelis dalam tiga perlakuan 

dengan tiga konsentrasi 10%, 30%, dan 50% dengan menggunakan kode sebagai 

berikut: 

Tabel 3.5 Desain Uji Coba  

Nama Bahan 

Perlakuan 1 (Oven) 

Satuan 
Kontrol  

(0%) 
10% 30% 50% 

Kode O100 O110 O130 O150 

Tepung biji trembesi 0  13 38 63 Gram 

Tepung terigu 125 125 125 125 Gram 

Air 225 225 225 225 Mililiter 

Mentega 100  100 100  100 Gram 

Garam 2 2 2 2 Gram 

Telur  170 170 170 170 Gram 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 3.5 Desain Uji Coba (Lanjutan) 

Nama Bahan 

Perlakuan 2 (Dehydrator) 

Satuan 
Kontrol 

(0%) 
10% 30% 50% 

Kode D100 D110 D130 D150 

Tepung biji trembesi 0 13 38 63 Gram 

Tepung terigu 125 125 125 125 Gram 

Air 225 225 225 225 Mililiter 

Mentega 100 100 100  100 Gram 

Garam 2 2 2 2 Gram 

Telur  170 170 170 170 Gram 

Nama Bahan 

Perlakuan 3 (Sangrai) 

Satuan 
Kontrol 

(0%) 
10% 30% 50% 

Kode S100 S110 S130 S150 

Tepung biji trembesi 0  13 38 63 Gram 

Tepung terigu 125 125 125 125 Gram 

Air 225 225 225 225 Mililiter 

Mentega 100 100 100  100 Gram 

Garam 2 2 2 2 Gram 

Telur  170 170 170 170 Gram 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

 Pada penelitian ini subjek uji coba adalah 90 panelis yang dipilih secara 

acak dengan rentan usia antara 18-23 tahun yang berada di area Universitas 

Ciputra. Setiap panelis akan diberikan masing-masing sampel produk dan 

kuesioner mengenai penilaian terhadap produk dengan skala satu sampai empat. 

 

3.3.3 Jenis Data 

 Sumber data penelitian dibagi menjadi dua metode pengumpulan yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah sumber yang 
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didapat langsung dari pihak pertama atau dari sumber asli. Data sekunder adalah 

adalah data yang didapat melalui perantara, tidak langsung dari sumber 

(Supriyono: 2018:48). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner yang dibagikan terhadap 90 panelis untuk uji organoleptik. 

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, buku, 

artikel, dan penelitian terdahulu. 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

 Menurut Wahyudi (2017:31-32), pengumpulan data adalah proses yang 

berkaitan untuk memperoleh suatu data. Salah satu metode pengumpulan data 

adalah angket (kuesioner). Kuesioner merupakan metode pengumpulan data 

menggunakan pertanyaan tertutup atau terbuka yang diberikan kepada responden. 

Penelitian ini akan menggunakan metode kuesioner yang disebarkan kepada 

panelis.  

 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

 Menurut Sugiyono (2015:147), analisis data merupakan kegiatan yang 

dilakukan setelah data terkumpul. Kegiatan analisis data adalah: 

mengelompokkan data berdasarkan jenis dan variabel, menabulasi, menyajikan 

data setiap variabel yang diteliti, memperhitukangkan untuk menjawab rumusan 

masalah. Pada penelitian ini menggunakan tujuh teknik analisis data yaitu: 
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1. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen adalah metode penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendali (Sugiyono, 2015:72). Penelitian ini menggunakan metode eksperimen 

untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung biji trembesi pada produk choux 

paste baik dari segi rasa, aroma, tekstur, dan warna. 

2. Metode Observasi 

Observasi memiliki ciri yang spesifik apabila dibandingkan dengan teknik 

yang lain. Observasi dapat berupa objek-objek, tidak terbatas pada orang saja 

(Sugiyono, 2015, 145). Peneliti akan membandingkan hasil dari setiap eksperimen 

yang telah dilakukan utuk mengetahui perbedaan dari setiap perlakuan yang diuji 

coba pada produk. Peneliti akan melakukan observasi agar mendapat hasil secara 

pasti perbedaan yang terjadi. 

3. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik atau biasa disebut uji sensori atau uji indera merupakan 

cara pengujian dengan menggunakan alat indra manusia untuk mengukur daya 

penerimaan terhadap produk (Wahyuningtias, 2010:118).  Uji organoleptik yang 

diamati yaitu berupa rasa, aroma, tekstur, dan warna terhadap produk. Peneliti 

akan membagikan kuesioner dan memberikan sampel kepada 90 panelis. Setiap 

panelis akan memberikan nilai dari angka satu sampai empat. Berikut penilaian 

tingkat kesukaan panelis saat uji organoleptik: 

a. Angka 1 untuk sangat tidak suka. 

b. Angka 2 untuk tidak suka. 
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c. Angka 3 untuk suka. 

d. Angka 4 untuk sangat suka. 

4. Uji ANOVA 

Analysis of Variance (ANOVA) adalah bagian dari metode analisis 

statistika yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih rata-rata dari 

suatu data (Wahyudi, 2017:194). Pada penelitian ini akan menggunakan uji 

ANOVA untuk mengolah  hasil data dari uji organoleptik choux paste dengan 

penambahan tepung biji trembesi. 

5.  Uji Laboratorim 

 Uji laboratorium akan dilakukan di Biochem Technology yang 

beralamatkan di Jalan Sulawesi No.36, Surabaya. Uji laboratorium dilakukan 

untuk mengetahui kandungan protein yang ada pada produk choux paste dengan 

penambahan tepung trembesi. 

6. Uji Minat Pasar 

 Penelitian ini melakukan uji minat pasar terhadap responden yang telah 

melakukan transaksi pembelian produk choux paste untuk mengetahui minat 

responden terhadap tampilan produk, kemasan, dan kesesuaian harga yang 

ditawarkan.  

7. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang bersifat menggeneralisasi (Sugiyono, 
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2015:147). Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk mengolah data 

hasil dari uji organoleptik dan uji minat pasar terhadap produk.


