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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

3.1 Model Pengembangan 

Penelitian kreasi produk yang dilakukan merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk memanfaatkan limbah biji alpukat dengan menggunakan metode 

eksperimental. Ekspserimen tersebut berupa pengolahan biji alpukat menjadi bubuk 

yang kemudian digunakan sebagai penambahan dalam kreasi produk snack bar. 

Bubuk limbah biji alpukat akan diolah dengan empat perlakuan dan tiga kali 

pengulangan. Perlakuan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Penambahan bubuk limbah biji alpukat sebanyak 0% terhadap oat

2. Penambahan bubuk limbah biji alpukat sebanyak 5% terhadap oat

3. Penambahan bubuk limbah biji alpukat sebanyak 10% terhadap oat

4. Penambahan bubuk limbah biji alpukat sebanyak 15% terhadap oat

Selain bubuk limbah biji alpukat, peneliti juga akan menambahkan jahe

yang akan diolah menjadi bubuk. Bubuk jahe akan diolah dengan satu perlakuan 

dan tiga kali pengulangan. Perlakuan yang akan dilakukan adalah penambahan 

bubuk jahe sebanyak 5% terhadap total bahan. 
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3.2 Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan pada penelitian kreasi produk ini diawali dengan 

melakukan pencarian referensi mengenai pemanfaatan limbah biji alpukat. Setelah 

itu dilakukan studi pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian kreasi produk 

yaitu snack bar beserta dengan bahan pendukung lainnya seperti: jahe, oat, sereal, 

kacang tanah, kismis, mentega, madu, dan gula. Kemudian akan dilakukan 

eksperimen pengolahan limbah biji alpukat menjadi bubuk limbah biji alpukat dan 

pengolahan kreasi produk snack bar. Dalam penelitian ini kreasi produk snack bar 

akan diteliti oleh peneliti dengan menggunakan uji organoleptik yang mencakup 

warna, rasa, aroma, dan tekstur. Selain uji organoleptik, peneliti juga akan 

melakukan uji penerimaan produk terhadap pasar yang akan dilakukan secara 

bersamaan dengan uji organoleptik. Panelis akan menguji produk dengan mencicipi 

produk lalu mengisi kuesioner di mana akan dilakukan tiga pengulangan dengan 

total berjumlah 90 panelis. Setelah ditentukan satu pilihan kreasi produk snack bar 

dengan pemanfaatan bubuk limbah biji alpukat yang memiliki penilaian terbaik dari 

panelis, maka resep tersebut yang akan digunakan uji laboratorium untuk 

mengetahui kandungan gizinya sekaligus nantinya akan dijual terhadap pasar. 

 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

Pada penelitian kreasi produk snack bar dengan pemanfaatan bubuk limbah 

biji alpukat akan menggunakan beberapa bahan dan peralatan sebagai berikut: 
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1. Bahan 

Tabel 3.1  Bahan Pembuatan Snack Bar dengan Pemanfaatan Bubuk Limbah 

Biji Alpukat 

No. Bahan 

Pengulangan 1 Pengulanan 2 Pengulangan 3 

Satuan 
0% 5% 10% 15% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 10% 15% 

D50 D51 D52 D53 A51 A51 A52 A53 P50 P51 P52 P53 

1. Oat 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 g 

2. 

Bubuk 

limbah 

biji 

alpukat 

- 20,25 40,5 60,75 - 20,25 40,5 60,75 - 20,25 40,5 60,75 g 

3. 

Rice 

Crispy 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 g 

4. 

Kacang 

tanah 

cincang 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 g 

5. 

Kismis 

utuh 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 g 

6. Madu 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 g 

7. Mentega 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 g 

8. Gula 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 g 

9. 

Bubuk 

Jahe 

105 107 109 111 105 107 109 111 105 107 109 111 g 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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2. Peralatan Penelitian 

Tabel 3.2 Peralatan Pembuatan Snack Bar dengan Pemanfaatan Bubuk 

Limbah Biji Alpukat 

No. Nama Peralatan Jumlah Satuan Kegunaan 

1. Timbangan digital 1 buah Untuk menimbang bahan-bahan 

2. Mangkuk 4 buah Untuk meletakan bahan-bahan 

3. Pisau 1 buah Untuk mengiris biji alpukat  

4. Spatula plastik 1 buah Untuk mengaduk dan 

memindahkan bahan 

5. Sendok makan 3 buah Untuk mengambil dan 

memindahkan bahan 

6. Cetakan bar 3x8x3 

cm cavity 

1 buah Untuk menjadi dasar saat 

memanggang adonan snack bar. 

7. Kertas roti 1 buah Alas saat memanggang agar 

adonan tidak menempel pada 

Loyang. 

8. Oven 1 buah Untuk memanggang adonan 

snack bar. 

9. Dehydrator 1 buah Untuk mengeringkan limbah biji 

alpukat. 

10. Miller 1 buah Untuk menghaluskan limbah biji 

alpukat yang sudah kering 

menjadi bubuk. 

11. Wajan teflon 1 buah Untuk memasak bahan basah 

adonan. 

12. Kompor 1 buah Untuk memasak bahan kering 

dan basah adonan. 

13. Talenan 1 buah Alas untuk memotong bahan-

bahan. 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.3 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian 

No. Tanggal Keterangan Tempat 

1. 
Rabu, 5 Februari 

2020 

Eksperimen pertama pembuatan 

bubuk limbah biji alpukat. 

Laboratorium 

Fakultas 

Pariwisata 
Universitas 

Ciputra 

2. 
Kamis, 30 Januari 

2020 

Eksperimen kedua pembuatan bubuk 

limbah biji alpukat. 

Laboratorium 

Fakultas 
Pariwisata 

Universitas 

Ciputra 

3. 
Kamis, 6 Februari 

2020 

Eksperimen pembuatan produk snack 
bar dengan pemanfaatan bubuk 

limbah biji alpukat (perlakuan 5%, 

10%, dan 15%). 

Laboratorium 

Fakultas 

Pariwisata 

Universitas 
Ciputra 

4. 
Selasa, 11 Februari 

2020 

Uji Organoleptik pengulangan 

pertama. 

Universitas 

Ciputra 

5. 
Rabu, 12 Februari 

2020 
Uji Organoleptik pengulangan kedua. 

Universitas 
Ciputra 

6. 
Kamis, 13 Februari 

2020 
Uji Organoleptik pengulangan ketiga. 

Universitas 

Ciputra 

7. 
Sabtu, 15 Februari 

2020 

Pengolahan data hasil uji 

organoleptik. 

Taman Puspa 
Raya B7/25, 

Surabaya 

8. 
Kamis. 20 Februari 

2020 
Pembuatan produk snack bar untuk 

uji laboratorium. 

Laboratorium 
Fakultas 

Pariwisata 

Universitas 

Ciputra 

9. 
Jumat, 21 Februari 

2020 

 Uji laboratorium produk snack bar 

dengan pemanfaatan bubuk limbah 

biji alpukat yang merupakan hasil 
terbaik pilihan panelis pada uji 

organoleptik. 

Baristand, Jalan 
Jagir 

Wonokromo 360, 

Surabaya 

10. 
Jumat, 13 Maret 

2020 
Pengambilan hasil data uji 

laboratorium, 

Baristand, Jalan 

Jagir 
Wonokromo 360, 

Surabaya 

11. 
Senin, 16 Maret 

2020 

Pengolahan hasil data uji 

laboratorium  

Taman Puspa 

Raya B7/25, 
Surabaya 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Gambar 3.1 Proses Pembuatan Bubuk Limbah Biji Alpukat 

Sumber: Data Diolah (2019) 

3.2.3 Proses Pembuatan Bubuk Limbah Biji Alpukat 

Berikut adalah proses pembuatan bubuk limbah biji alpukat.

 

 

Berikut adalah penjelasan dari Gambar 3.1 mengenai proses pembuatan 

bubuk limbah biji alpukat: 

1. Kupas semua kulit ari dari biji alpukat. 

2. Cuci bersih biji alpukat hingga tidak ada kotoran. 

3. Potong tipis biji alpukat dengan tebal 0,1 sampai dengan 0,5 sentimeter. 

4. Keringkan biji alpukat dengan menggunakan dehydrator selama 4 jam 

dengan suhu 60ºC. 

 

1. Dikupas 

2. Dicuci 

3. Dipotong 

4. Dikeringkan 

5. Dihaluskan 

6. Diayak 

7. Bubuk Limbah Biji Alpukat 
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5. Haluskan biji alpukat dengan miller menggunakan volume satu selama satu 

menit hingga halus. 

6. Ayak biji alpukat menggunakan ayakan mesh 80. 

7. Bubuk limbah biji alpukat siap digunakan. 

 

3.2.4 Proses Pembuatan Produk Snack Bar dengan Pemanfaatan Bubuk 

Limbah Biji Alpukat 

Berikut adalah proses pembuatan produk snack bar dengan pemanfaatan 

bubuk limbah biji alpukat. 

 
Gambar 3.2 Proses Pembuatan Produk Snack Bar dengan Pemanfaatan Bubuk 

Limbah Biji Alpukat 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

1. Mencampur bahan kering  

2. Melelehkan mentega  

3. Mencampur bubuk 

 

4. Diaduk 

5. Dicetak  

7. Dikeluarkan 

6. Dipanggang 

8. Didinginkan 

9. Dipotong 
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Berikut adalah penjelasan dari Gambar 3.2 mengenai proses pembuatan 

produk snack bar dengan pemanfaatan bubuk limbah biji alpukat: 

1. Campur oat, rice crispy, kacang tanah cincang, bubuk limbah biji alpukat, 

bubuk jahe, dan kismis utuh. 

2. Lelehkan mentega sampai dengan suhu 60ºC selama tiga menit. 

3. Campur lelehan mentega dengan madu dan gula. Aduk dengan spatula 

hingga semua larut dan tercampur. 

4. Aduk bahan kering dengan bahan basah menggunakan spatula plastik 

hingga tercampur rata. 

5. Cetak adonan dalam cetakan dengan ukuran cavity 3x8x3 cm. 

6. Panggang adonan dalam oven dengan suhu 160ºC selama 20 menit. 

7. Keluarkan cetakan dari oven. 

8. Dinginkan adonan selama 10 menit dalam suhu ruang. 

  

3.3 Uji Coba Produk 

 Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk 

menentukan warna, aroma, rasa, tekstur, dan penerimaan panelis terhadap produk 

snack bar dengan pemanfaatan bubuk limbah biji alpukat. Bagian ini terdiri dari 

desain uji coba, jenis data, pengumpulan data, dan analisis data. 

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

Pada desain uji coba produk snack bar dengan pemanfaatan bubuk limbah 

biji alpukat akan dibagi menjadi dua tahap yaitu: 
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1. Uji Perseorangan 

Tahap uji perserorangan ini adalah tahap di mana peneliti akan melakukan 

penelitian sendiri dengan bereksperimen untuk menentukan bahan-bahan, 

komposisi, dan juga resep yang digunakan. Peneliti juga akan menentukan 

rasa, aroma, warna, dan tekstur dari kreasi produk snack bar dengan 

pemanfaatan bubuk limbah biji alpukat dari resep yang digunakan. 

2. Uji Kelompok Besar 

Tahap uji kelompok besar ini adalah tahap di mana produk snack bar 

dengan pemanfaatan bubuk limbah biji alpukat akan diuji terhadap 30 

panelis dan akan dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali. Tahap ini 

bertujuan untuk mengetahui minat panelis terhadap produk dari segi rasa, 

aroma, warna, dan tekstur. Selain itu, tahap ini juga bertujuan untuk 

mengetahui sampel mana yang paling diminati oleh panelis.  

 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba dalam penelitian ini merupakan 30 panelis setiap 

pengulangannya dan akan diulang sebanyak tiga kali agar data dapat dinyatakan 

lebih valid. Panelis yang dipilih oleh peneliti yaitu dosen, mahasiswa, dan staff dari 

Universitas Ciputra, Surabaya.  

 

3.3.3 Jenis Data 

Jenis data pada dasarnya terdiri dari dua sumber yaitu, data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh 
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peneliti sedangkan data sekunder merupakan data atau variable-variabel yang telah 

dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain (Hermawan, 2005:168). 

Dalam penelitian kreasi produk snack bar dengan pemanfaatan bubuk limbah biji 

alpukat dibedakan atas dua jenis data yaitu, data primer dan data sekunder sebagai 

berikut: 

1. Data Primer 

Data primer yang dapat diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah data 

hasil eksperimen yang berupa kreasi produk snack bar dengan pemanfaatan 

bubuk limbah biji alpukat. Data hasil uji organoleptik yang diperoleh dari 

kuesioner yang telah dibagikan oleh peneliti dan diisi oleh panelis. Data 

hasil uji laboratorium berupa kandungan gizi dari kreasi produk snack bar 

dengan pemanfaatan bubuk limbah biji alpukat yang paling diminati oleh 

panelis.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang dapat diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

sumber literatur dari berbagai jurnal, buku, skripsi dan juga artikel yang 

berkenaan dengan topik penelitian. 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang akan 

dibagikan kepada panelis bersamaan dengan sampel produk snack bar dengan 

pemanfaatan bubuk limbah biji alpukat. Peneliti menempatkan kode pada setiap 
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sampel untuk mempermudah proses pengumpulan data uji organoleptik. Kode 

sampel yang ditetapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4  Kode Sampel Penelitian 

 Pengulangan 1 Pengulanan 2 Pengulangan 3 

Konsentrasi 0% 5% 10% 15% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 10% 15% 

Kode D50 D51 D52 D53 A50 A51 A52 A53 P50 P51 P52 P53 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kreasi produk ini akan menggunakan teknik 

analisis metode eksperimen, metode observasi, uji organoleptik, uji laboratorium, 

uji ANOVA, dan statistik deskriptif. 

1. Metode Eksperimen 

Sanjaya (2013:87) menyatakan bahwa, metode eksperimen merupakan 

metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari suatu 

tindakan atau perlakuan tertentu yang sengaja dilakukan terhadap suatu 

kondisi tertentu. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode eksperimen dalam 

pengolahan limbah biji alpukat menjadi bubuk dan membuat kreasi produk 

snack bar dengan pemanfaatan bubuk limbah biji alpukat dengan empat 

perlakuan. Perlakuan tersebut adalah penambahan bubuk limbah biji 

alpukat sebanyak 0%, 5%, 10%, dan 15% terhadap jumlah oat. 
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2. Metode Observasi 

Metode observasi meliputi kegiatan pencatatan pola perilaku orang, objek 

dan kejadian-kejadian dalam suatu cara sistematis untuk mendapatkan 

informasi tentang fenomena-fenomena yang diminati (Yulianto dkk, 2018: 

45). Metode observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah dengan melakukan dokumentasi saat melakukan eksperimen dan 

dengan cara membandingkan hasil dari eksperimen serta pengulangan yang 

dilakukan agar mendapatkan data yang lebih akurat. 

3. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik, menurut Program Studi Teknologi Pangan Universitas 

Muhammadiyah Semarang (2013:1), adalah pengujian yang didasarkan 

pada proses pengindraan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji 

organoleptik untuk menentukan rasa, aroma, warna, dan tekstur yang paling 

diminati dari kreasi produk snack bar dengan pemanfaatan bubuk limbah 

biji alpukat. Kreasi produk yang paling diminati akan kemudian diuji 

laboratorium untuk diketahui kandungan gizinya. 

4. Uji Laboratorium 

Uji laboratorium dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui kandungan gizi 

dalam kreasi produk snack bar dengan pemanfaatan bubuk limbah biji 

alpukat secara akurat. Kreasi produk yang akan diuji laboratorium adalah 

kreasi produk dengan nilai dan minat tertinggi dari hasil uji organoleptik 

oleh panelis. Kandungan gizi yang akan diuji adalah kandungan tanin yang 
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terdapar di dalam produk. Uji laboratorium akan dilakukan di Balai Riset 

dan Standarisasi Nasional, Surabaya. 

5. Uji ANOVA 

ANOVA, biasa dikenal sebagai Analysis of Variance, adalah sebuah alat uji 

statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. ANOVA 

bertujuan untuk membandingkan apakah rata-rata tiga kelompok, atau lebih, 

yang diuji memiliki perbedaan secara signifikan atau tidak (Martono, 

2011:174). Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah 

perbedaan perlakuan terhadap kreasi produk snack bar akan memberikan 

perbedaan yang signifikan atau tidak terhadap hasil uji organoleptik. 

6. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif akan digunakan peneliti untuk memproses data hasil uji 

organoleptik yang mencakup rasa, warna, aroma, dan tesktur. Teknik-teknik 

penyajian data tersebut dapat berupa tabel, grafik, dan diagram agar dapat 

mudah dimengerti. 

 


