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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

3.1 Model Pengembangan 

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian kreasi produk ini 

adalah penelitian dan pengembangan atau bisa disebut dengan research and 

development (R&D). Menurut Gay dkk (2012:17), research and development 

(R&D) is the process of researching consumer needs and then developing to fulfill 

those needs.”. Agar dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang 

bersifat analisis kebutuhan (digunakan metode survey atau kualitatif) dan untuk 

menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, 

maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut (digunakan 

metode eksperimen) (Sugiyono, 2009:407). Selanjutnya untuk menguji produk 

yang masih bersifat hipotetik tersebut, digunakan eksperimen atau action research. 

Setelah produk teruji, maka dapat diaplikasikan. Proses pengujian produk dengan 

eksperimen tersebut dinamakan penelitian terapan (applied research). Penelitian 

dan pengembangan bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan 

memvalidasi suatu produk (Haryati, 2012:13). 

Dalam penelitian pengembangan ini, peneliti akan melakukan penelitian dan 

pengembangan pada produk mi berbahan dasar tepung sagu dengan penambahan 

bubuk daun kelor rebus sehingga menghasilkan produk mi sagu yang sehat dan 
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berprotein yang akan diuji coba agar menghasilkan produk yang layak dikonsumsi 

dan dapat dipasarkan kepada masyarakat. 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan pada penelitian kreasi produk ini dimulai dengan 

melakukan pengumpulan data dan penelitian terdahulu mengenai mi sagu dan daun 

kelor sebagai referensi penelitian. Setelah itu, dilakukan uji coba pembuatan bubuk 

daun kelor rebus dengan melakukan perebusan daun kelor terlebih dahulu lalu 

dikeringkan menggunakan dehydrator, lalu melakukan pembuatan mi sagu dengan 

penambahan bubuk daun kelor rebus tersebut. Uji organoleptik yang meliputi 

warna, aroma, tekstur, dan rasa produk melibatkan 90 panelis. Uji ANOVA akan 

dilakukan setelah data dari uji organoleptik diolah dan setelah melakukan Uji 

ANOVA akan menghasilkan kesimpulan produk yang terbaik menurut panelis. 

Setelah itu, melakukan uji penerimaan pasar akan dilakukan sebanyak satu kali 

terhadap 20 responden untuk mengetahui respon masyarakat dari segi harga, media 

distribusi, dan kemasan produk. 

 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

1. Bahan 

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Bubuk Daun Kelor Rebus 
No. Bahan Kuantitas Satuan 
1 Daun Kelor 1000 gram 
2 Air 1000 milliliter 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 3.2 Bahan Pembuatan Mi Sagu  

Perlakuan 1 (0%) 
No. Bahan Kuantitas Satuan 
1 Tepung Sagu 60 gram 
2 Air 40 milliliter 
3 Telur 12 gram 
4 Garam 5 gram 

Perlakuan 2 (30%) 
No. Bahan Kuantitas Satuan 
1 Tepung Sagu 60 gram 
2 Bubuk Daun Kelor Rebus 2 gram 
3 Air 40 milliliter 
4 Telur 12 gram 
5 Garam 5 gram 

Perlakuan 3 (40%) 
No. Bahan Kuantitas Satuan 
1 Tepung Sagu 60 gram 
2 Bubuk Daun Kelor Rebus 4 gram 
3 Air 40 milliliter 
4 Telur 12 gram 
5 Garam 6 gram 

Perlakuan 4 (50%) 
No. Bahan Kuantitas Satuan 
1 Tepung Sagu 60 gram 
2 Bubuk Daun Kelor Rebus 6 gram 
3 Air 40 milliliter 
4 Telur 12 gram 
5 Garam 6 gram 

Sumber: Data Diolah (2020) 
 

2. Peralatan Penelitian 

Tabel 3.3 Peralatan Penelitian  
No. Alat Jumlah Satuan Harga Jumlah 

(Rp) 
1 Ayakan 80 mesh 1 buah 32.500 20.000 
2 Bowl Kecil 8 buah 10.000 80.000 
3 Bowl Besar 4 buah 50.000 200.000 
4 Timbangan 1 buah 68.000 68.000 
5 Loyang (30x40cm) 2 buah 35.000 70.000 
6 Water Jug 1 buah 20.000 20.000 
7 Sendok 3 buah 2.000 6.000 
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Sumber:Data Diolah (2019) 
 
Tabel 3.3 Peralatan Penelitian (lanjutan) 
No. Alat Jumlah Satuan Harga Jumlah 

(Rp) 
8 Dehydrator 1 buah 3.8000.000 3.800.000 
9 Steamer 1 buah 106.000 106.000 
10 Noodle Maker 1 buah 205.000 205.000 
11 Panci 1 buah 53.400 53.400 

Total 4.628.400 
Sumber: Data Diolah (2019) 
 

3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.4 Waktu dan Tempat Penelitian 
No. Tanggal 

Pelaksanaan 
Pelaksanaan Program Lokasi 

1 5 Desember 2019 Percobaan pembuatan bubuk 
daun kelor rebus yang dimulai 
dari perebusan, pengeringan 
dan penghalusan. 

Laboratorium 
Fakultas Pariwisata, 
Universitas Ciputra 

2 23 Januari 2020 Percobaan kedua pembuatan 
bubuk daun kelor rebus kedua 
dan Percobaan pembuatan mi 
sagu pertama. 

Laboratorium 
Fakultas Pariwisata, 
Universitas Ciputra 

3 24 Januari 2020 Percobaan pembuatan bubuk 
daun kelor rebus ketiga dan 
Percobaan pembuatan mi sagu 
kedua. 

Laboratorium 
Fakultas Pariwisata, 
Universitas Ciputra 

4 6 Februari 2020 Percobaan pembuatan mi sagu 
dengan penambahan bubuk 
daun kelor rebus pertama. 

Laboratorium 
Fakultas Pariwisata, 
Universitas Ciputra 

5 7 Februari 2020 Percobaan pembuatan mi sagu 
dengan penambahan bubuk 
daun kelor rebus kedua. 

Laboratorium 
Fakultas Pariwisata, 
Universitas Ciputra 

6 12 Februari 2020 Percobaan pembuatan bubuk 
daun kelor keempat dan 
Percobaan pembuatan mi sagu 
dengan penambahan bubuk 
daun kelor rebus ketiga. 

Laboratorium 
Fakultas Pariwisata, 
Universitas Ciputra 

7 13 Februari 2020 Percobaan pembuatan mi sagu 
dengan penambahan bubuk 
daun kelor rebus keempat. 

Laboratorium 
Fakultas Pariwisata, 
Universitas Ciputra 

8 14 Februari 2020 Percobaan pembuatan mi sagu 
dengan penambahan bubuk 
daun kelor rebus kelima. 

Laboratorium 
Fakultas Pariwisata, 
Universitas Ciputra 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 3.4 Waktu dan Tempat Penelitian (lanjutan) 
No Tanggal 

Pelaksanaan 
Pelaksanaan Program Lokasi 

9 17 Februari 2020 Percobaan pembuatan bubuk 
daun kelor rebus kelima. 

Laboratorium 
Fakultas Pariwisata, 
Universitas Ciputra 

10 4 Maret 2020 Percobaan pembuatan mi sagu 
dengan penambahan bubuk 
daun kelor rebus keenam. 

Laboratorium 
Fakultas Pariwisata, 
Universitas Ciputra 

11 5 Maret 2020 Percobaan pembuatan bubuk 
daun kelor rebus keenam dan 
Percobaan pembuatan mi sagu 
dengan penambahan bubuk 
daun kelor rebus ketujuh. 

Laboratorium 
Fakultas Pariwisata, 
Universitas Ciputra 

12 6 Maret 2020 Percobaan pembuatan mi sagu 
dengan penambahan bubuk 
daun kelor rebus kedelapan. 

Laboratorium 
Fakultas Pariwisata, 
Universitas Ciputra 

13 19 Maret 2020 Pembuatan mi sagu dan mi sagu 
dengan penambahan bubuk 
daun kelor rebus untuk uji 
organoleptik pertama. 

Bukit Baruga, 
Makassar 

14 20 Maret 2020 Melakukan uji organoleptik 
pertama dengan membagikan 
sampel mi sagu, mi sagu 
dengan penambahan bubuk 
daun kelor rebus dan kuesioner. 

Panakukang, 
Makassar 

15 27 Maret 2020 Pembuatan mi sagu dan mi sagu 
dengan penambahan bubuk 
daun kelor untuk uji 
organoleptik kedua. 

Bukit Baruga, 
Makassar 

16 28 Maret 2020 Melakukan uji organoleptik 
kedua dengan membagikan 
sampel mi sagu, mi sagu 
dengan penambahan bubuk 
daun kelor rebus dan kuesioner. 

Rappocini, Makassar 

17  3 April 2020 Pembuatan mi sagu dan mi sagu 
dengan penambahan bubuk 
daun kelor rebus untuk uji 
organoleptik ketiga. 

Bukit Baruga, 
Makassar 

18 4 April 2020 Melakukan uji organoleptik 
ketiga dengan membagikan 
sampel mi sagu, mi sagu 
dengan penambahan bubuk 
daun kelor rebus dan kuesioner. 

Tamalate, Makassar 

19 7 April 2020 Pengolahan data kuesioner uji 
organoleptik. 

Bontoduri Raya, 
Makassar 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 3.4 Waktu dan Tempat Penelitian (lanjutan) 
No Tanggal 

Pelaksanaan 
Pelaksanaan Program Lokasi 

20 11 April 2020 Pembuatan mi sagu dengan 
penambahan bubuk daun kelor 
rebus pilihan panelis untuk 
dijual secara online. 

Bontoduri Raya, 
Makassar 

21 12 April 2020 Menjual produk mi sagu daun 
kelor secara online. 

Makassar 

22 13 April 2020 Menjual produk mi sagu daun 
kelor rebus secara online. 

Makassar 

23 16 April 2020 Pembuatan mi sagu dengan 
penambahan bubuk daun kelor 
rebus pilihan panelis untuk 
dijual secara online. 

Bontoduri Raya, 
Makassar 

Sumber: Data Diolah (2019) 
 

3.2.3 Proses Pembuatan  

1. Proses Pembuatan Bubuk Daun Kelor Rebus 

Gambar 3.1 Proses Pembuatan Bubuk Daun Kelor Rebus 
Sumber: Data Diolah (2019) 
 

Berdasarkan Gambar 3.1, berikut merupakan proses pembuatan bubuk daun 

kelor rebus yang lebih detail: 

1. Siapkan daun kelor. 
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2. Daun kelor dipilih berdasarkan warna, tingkat kesegaran dan perawatannya. 

Setelah itu dilakukan pemisahan antara daun dan batang, lalu mengambil 

daunnya saja diambil hanya bagian terdalam hingga menyisakan 3 bagian 

batang terakhir atau termuda. 

3. Daun kelor yang sudah dipilih kemudian ditimbang agar diketahui jelas 

berat sebelum dikeringkan. 

4. Daun kelor direbus pada air yang sudah mendidih selama 3 menit pada suhu 

80°C-100°C. 

5. Setelah direbus, daun kelor ditiriskan dan didiamkan selama kurang lebih 

10 menit agar memudahkan saat penataan daun kelor rebus pada loyang 

dehydrator. 

6. Daun kelor rebus dikeringkan menggunakan mesin dehydrator selama 2 jam 

dengan suhu 70°C. 

7. Setelah kering, daun kelor rebus ditimbang kembali agar diketahui 

perbedaan berat sebelum dan sesudah dikeringkan. 

8. Daun kelor rebus yang telah kering dihaluskan menggunakan blender 

bumbu selama 1 menit hingga benar-benar halus. 

9. Bubuk daun kelor rebus diayak menggunakan ayakan 80mesh untuk 

menghasilkan bubuk daun kelor rebus yang sangat halus. 

10. Bubuk daun kelor yang tidak lolos ayakan akan dihaluskan lagi. 

11. Setelah dihaluskan, bubuk daun kelor rebus diayak lagi menggunakan 

ayakan 80mesh. 
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12. Bubuk daun kelor rebus ditimbang kembali untuk mengatahui berapa berat 

setelah menjadi bubuk. 

13. Bubuk daun kelor rebus yang telah jadi disimpan pada tempat yang tertutup 

dan siap digunakan. 

 

2. Proses Pembuatan Mi Sagu Bubuk Daun Kelor Rebus 
 

 
Gambar 3.2 Proses Pembuatan Mi Sagu Bubuk Daun Kelor Rebus 
Sumber: Data Diolah (2020) 
 

Berdasarkan Gambar 3.2, berikut merupakan proses pembuatan mi 

berbahan dasar sagu dengan penambahan bubuk daun kelor rebus yang lebih detail: 

1. Menyiapkan bahan bahan pembuatan sagu seperti, tepung sagu, bubuk daun 

kelor rebus, air, garam, lada dan bawang putih ditimbang sesuai dengan 

jumlah pada tabel 3.5. Jumlah bubuk daun kelor rebus yang akan 

ditambahkan disesuaikan dengan perbandingan 30%, 40%, dan 50%. 
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2. Membuat lem sagu dengan cara mencampur 50% air dari total air dan 35% 

tepung dari total tepung sagu, lalu didihkan sisa air. Campurkan diatas air 

yang sudah didihkan lalu aduk hingga tercampur rata. 

3. Setelah dicampur rata, lem sagu dikukus selama 6 menit pada bowl kecil 

dan dicampur dengan sisa tepung sagu, bubuk daun kelor rebus, telur dan 

garam yang sudah disaring menggunakan ayakan 80mesh. 

4. Uleni adonan hingga kalis. 

5. Adonan yang sudah kalis digiling dan dicetak menggunakan mesin 

penggiling. 

6. Setelah adonan sudah berbentuk lonjong, selanjutnya direbus menggunakan 

air hingga adonan mengambang. 

7. Setelah mendidih, jemur adonan pada suhu ruang hingga benar-benar kering 

seperti karet. 

8. Setelah adonan kering, adonan dibentuk menjadi mi menggunakan mesin 

penggiling mi lalu campurkan dengan tepung sagu agar tidak lengket satu 

sama lain. 

9. Rebus mi pada suhu 80°C selama 20 detik. 

10. Mi telah jadi dan siap di uji. 

11. Uji organoleptik terhadap produk mi dilakukan pada 90  panelis dengan 

indikator penilaian yaitu, warna, aroma, tekstur dan rasa. 

12. Setelah didaparkan produk terbaik menurut panelis, produk mi sagu bubuk 

daun kelor rebus akan diuji penerimaan pasar dengan menggunakan 

penilaian produk, kemasan, harga jual dan media distribusi. 
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3.3 Uji Coba Produk 

 Uji coba dilakukan untuk mengetahui dan mengumpulkan data terhadap 

warna, aroma, tekstur, dan rasa dari produk mi berbahan dasar sagu dengan 

penambahan bubuk daun kelor rebus menurut panelis. 

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

Desain uji coba dilakukan untuk mengetahui kualitas dari uji coba produk 

kreasi yang dihasilkan. Desain uji coba dalam penelitian kreasi produk ini 

menggunakan desain faktorial. Tahap pertama peneliti melakukan pengumpulan 

data berdasarkan penelitian terdahulu beserta persentase seberapa banyak 

penambahan bubuk daun kelor rebus dalam mi berbahan dasar tepung terigu dan 

yang telah tersubtitusi dengan tepung sagu sebagai referensi penelitian. Setelah itu 

peneliti akan membuat mi berbahan dasar sagu dengan penambahan bubuk daun 

kelor rebus sebanyak 30%, 40%, dan 50%. Hasil jadi produk mi sagu bubuk daun 

kelor rebus akan dijadikan sebagai sampel untuk uji lebih lanjut, yaitu uji 

organoleptik. Lalu memberikan sampel tersebut dan kuesioner kepada 30 panelis 

dengan tiga kali pengulangan. Tujuan dilakukannya uji organoleptik adalah untuk 

mengetahui persentase penambahan bubuk daun kelor rebus mana yang lebih 

disukai dan diminati oleh panelis berdasarkan warna, aroma, tekstur, dan rasa. 

 

3.3.2 Subyek Uji Coba 

Subyek uji coba dalam penelitian kreasi produk ini adalah 90 panelis yang 

berada di Kota Makassar. Teknik yang digunakan dalam penelitian kreasi produk 
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ini adalah probability sampling yang berarti pengambilan sampel memberikan 

peluang yang sama terhadap unsur populasi untuk dijadikan sebagai sampel. Teknik 

probability sampling yang digunakan adalah simple random sampling, yaitu 

pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada pada populasi (Sugiyono, 2018:120). 

 

3.3.3 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kreasi produk ini terdiri dari dua 

jenis. Jenis data tersebut adalah data primer dan data sekunder. Berikut merupakan 

penjelasan dari jenis data primer dan data sekunder: 

1. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung, seperti 

dokumen asli atau deskripsi yang ditulis oleh orang yang melakukan penelitian 

(Gay dkk., 2012:83). Data primer pada penelitian kreasi produk ini berupa data 

dari hasil uji coba pembuatan produk dan kuesioner yang dibagikan kepada 

panelis. 

2. Data sekunder merupakan jenis data yang berasal dari dokumen yang telah 

diinterpretasi atau dianalisis oleh orang lain selain yang memiliki data tersebut. 

Data sekunder biasanya memberikan informasi yang lengkap mengenai daftar 

pustaka yang digunakan (Gay dkk, 2012:83). Data sekunder pada penelitian 

kreasi produk ini berupa jurnal, artikel, resep, dan buku. 
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3.3.4 Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kreasi produk 

ini adalah kuesioner. Menurut Prasetyo dan Jannah (2011:49), “kuesioner 

merupakan lembaran yang berisi beberapa pertanyaan dengan struktur yang baku.” 

Isi kuesioner dalam penelitian ini meliputi form penilaian untuk panelis unuk 

menilai hasil dari produk mi berbahan dasar sagu dengan penambahan bubuk daun 

kelor rebus. 

Kuesioner akan diberikan kepada 90 panelis bersamaan dengan pembagian 

sampel mi sagu bubuk daun kelor rebus untuk uji organoleptik. Teknik 

pengumpulan data dengan kuesioner diharapkan mampu memberikan indikator 

yang jelas agar panelis dapat memberikan respon dan penilaian terhadap produk 

yang diharapkan. 
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Gambar 3.3 Kuesioner Pengulangan 1 
Sumber: Data Diolah (2019) 
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Gambar 3.4 Kuesioner Pengulangan 2 
Sumber: Data Diolah (2019) 
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Gambar 3.5 Kuesioner Pengulangan 3 
Sumber: Data Diolah (2019) 
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Gambar 3.6 Kuesioner Uji Penerimaan Pasar 
Sumber: Data Diolah (2019) 
 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

Analisi data dilakukan untuk mengolah data yang sudah diperoleh agar 

mendapatkan hasil dari rumusan masalah penelitian. Teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian kreasi produk ini adalah sebagai berikut: 
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1. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen dilakukan agar suatu pertanyaan atau hipotesis dapat 

dibuktikan secara langsung melalui bahan pembelajaran atau penelitian 

yang telah disajikan untuk proses percobaan (Bambang, 2013:8). Dalam 

penelitian kreasi produk ini, eksperimen dilakukan dengan menambahkan 

tiga persentase bubuk daun kelor rebus yang berbeda-beda. Perbandingan 

tepung sagu dan bubuk daun kelor rebus yang digunakan dalam pembuatan 

mi adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Perbandingan Bahan dalam Pembuatan Mi Sagu Bubuk Daun 
Kelor Rebus 

Jenis Pengulangan 1 
0% 30% 40% 50% 

Kode MS100 MS130 MS140 MS150 
Tepung Sagu (g) 240 240 240 240 
Bubuk Daun Kelor Rebus (g) 0 72 96 120 
Air (ml) 160 160 160 160 
Telur (g) 48 48 48 48 
Garam (g) 12 12 16 16 
Jenis Pengulangan 2 

0% 30% 40% 50% 
Kode MS200 MS230 MS240 MS250 
Tepung Sagu (g) 240 240 240 240 
Bubuk Daun Kelor Rebus (g) 0 72 96 120 
Air (ml) 160 160 160 160 
Telur (g) 48 48 48 48 
Garam (g) 12 12 16 16 
Jenis Pengulangan 3 

0% 30% 40% 50% 
Kode MS300 MS30 MS340 MS350 
Tepung Sagu (g) 240 240 240 240 
Bubuk Daun Kelor Rebus (g) 0 72 96 120 
Air (ml) 160 160 160 160 
Telur (g) 48 48 48 48 
Garam (g) 12 12 16 16 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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2. Metode Observasi 

Menurut Bungin (2011:121) “Observasi adalah suatu proses melakukan 

pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkian perilaku 

dan suasana berkenaan dengan organisme in situ, sesuai dengan tujuan - 

tujuan empiris.” Dalam penelitian kreasi produk ini, observasi dilakukan 

terhadap hasil pembuatan bubuk daun kelor rebus dan produk mi sagu 

dengan penambahan bubuk daun kelor rebus melalui empat persentase. 

Selain itu indikator pernilaian seperti warna, aroma, tekstur, dan rasa juga 

akan diobservasi agar dapat dipertimbangkan kelayakannya sebelum 

diberikan kepada panelis untuk di uji. 

 

3. Uji Organleptik 

Uji organoleptik dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengetahui 

kecenderungan tingkat kesukaan masyarakat terhadap hasil produk dari 

eksperimen yang dilakukan peneliti. Uji organoleptik yang dilakukan 

meliputi kualitas rasa, tekstur, warna dan aroma pada mi berbahan dasar 

sagu dengan penambahan bubuk daun kelor rebus yang paling disukai oleh 

panelis melalui kuesioner dan sampel yang akan diberikan kepada panelis 

sebagai penilaian terhadap produk mi sagu dengan bubuk daun kelor rebus 

tersebut. Dari uji organoleptik ini akan menghasilkan satu produk 

fungsional yang baik bagi kesehatan yang paling disukai oleh panelis. 
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4. Uji ANOVA 

ANOVA (Analysis of Variance) merupakan metode untuk menguji hipotesis 

rata-rata dari tiga populasi atau lebih (Pritasari dkk, 2013:233). Uji ANOVA 

dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan apakah rata-rata dari tiga 

kelompok (atau lebih) yang diujikan berbeda signifikan atau tidak. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara jika nila p value > 0,05 maka H0 

diterima, sedangkan jika nilai p value < 0,05 maka H0 ditolak (Martono, 

2011:174). Dalam penelitian kreasi produk ini, ANOVA dilakukan untuk 

mengetahui apakah pengulangan pada setiap produk akan memberikan 

perbedaan yang signifikan atau tidak terhadap warna, aroma, tekstur dan 

rasa dari uji organoleptik. 

 

5. Uji Penerimaan Pasar 

Uji Penerimaan Pasar dilakukan untuk mengetahui keminatan dan kebutuhan 

masyarakat terhadap suatu produk, mulai dari harga, kualitas, cara promosi, 

distribusi dan pelayanan terhadap produk. 

 

6. Statistik Deskriptif 

Menurut Nasution (2017:49) “Statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk pengumpulan dan penyajian data. Penarikan kesimpulan 

hanya didasarkan pada kumpulan data yang terdapat dalam kelompok itu 

saja.” Dalam penelitian kreasi produk ini, statistik deskriptif digunakan untuk 

mengolah data dari hasil uji organoleptik terhadap warna, aroma, tekstur, dan 
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rasa. Uji organoleptik berupa pembagian kuesioner dan empat sampel produk 

mi akan dibagikan kepada 30 panelis dan akan dilakukan sampai tiga kali 

pengulangan. Hasil data dari uji penerimaan pasar akan diolah dan dijadikan 

dalam bentuk diagram lingkaran untuk mendapatkan feedback konsumen 

terhadap produk mi berbahan dasar tepung sagu dengan penambahan bubuk 

daun kelor rebus. 

 


