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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

3.1 Model Pengembangan 

Dalam penelitian kreasi produk mi dengan menggunakan subtsitusi tepung 

gaplek, peneliti menggunakan empat kali perlakuan dan tiga kali pengulangan. 

Peneliti menggunakan model pengembangan dengan perlakuan dan pengulangan 

tersebut untuk diujikan warna, aroma, rasa, dan tekstur dari hasil penelitian kepada 

panelis atau biasa disebut uji organoleptik. Pengembangan pada produk mi dengan 

menggunakan tepung gaplek sebagai subtitusi tepung terigu dilakukan empat 

perlakuan yaitu perlakuan pertama dengan menggunakan 0% tepung gaplek sebagai 

substitusi tepung terigu dalam pembuatan mi basah atau hanya membuat mi basah 

tepung terigu, perlakuan kedua dengan menggunakan 30% tepung gaplek, 

perlakuan ketiga 40% tepung gaplek, dan terakhir perlakuan keempat menggunakan 

50% tepung gaplek substitusi tepung terigu. 

Dalam proses penilitian ini hal yang pertama dilakukan peneliti adalah 

mengeringkan singkong menjadi gaplek. Kemudian dilanjutkan dengan mengubah 

gaplek menjadi tepung gaplek sebagai bahan substitusi tepung terigu dalam 

pembuatan mi basah. 
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3.2 Prosedur Pengembangan 

 Prosedur pengembangan dalam penelitian kreasi produk mi ini diawali 

dengan pengumpulan data atau studi pustaka yang berkaitan dengan mi, tepung 

terigu, dan tepung gaplek yang bersumber dari jurnal, buku, berita, dan artikel 

mengenai penelitian terdahulu. Dilanjutkan dengan melakukan eksperimen serta uji 

coba pembuatan mi substitusi tepung terigu dengan tepung gaplek. Peneliti 

melakukan empat perlakuan dan tiga pengulangan dalam meneliti produk ini. 

Kemudian hasil mi akan diuji organoleptiknya kepada tiga puluh panelis ditiap 

pengulangannya sehingga akan menjadi sembilan puluh orang yang menguji 

organoleptik produk mi substitusi tepung gaplek terhadap tepung terigu. Uji 

organoleptik yang dilakukan oleh panelis meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur 

produk. Kemudian akan dipilih hasil yang terbaik dari keempat perlakuan dan tiga 

pengulangan pada pengujian uji organoleptik. Maka dari itu, resep yang terbaik 

selanjutnya akan diujikan ke laboratorium untuk mengetahui kandungan protein. 

 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

 Penelitian kreasi produk mi substitusi tepung gaplek terhadap tepung terigu 

menggunakan beberapa bahan dan peralatan, yaitu: 
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1. Bahan 

 Berikut merupakan tabel bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat Mi 

Basah Substitusi Tepung Gaplek: 

 

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Mi Basah 

No Bahan 

K
o

n
tr

o
l 

Pengulangan 1 Pengulangan 2 Pengulangan 3 

S
at

u
an

 

25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

A 

251 

A 

501 

A 

751 

A 

101 

B 

252 

B 

502 

B 

752 

B 

102 

C 

253 

C 

503 

C 

753 

C 

103 

1 Tepung 

Terigu 

30

0 

225 150 75 - 225 150 75 - 225 150 75 - G 

2 Tepung 

Gaplek 

- 75 150 225 300 75 150 225 300 75 150 225 300 G 

3 Telur 18

0 

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 G 

4 Minyak 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 G 

5 Bawang 

Putih 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 G 

6 Garam dan 

Mrica 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 G 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

2. Peralatan Penelitian 

Tabel 3.2 Peralatan Pembuatan Mi Basah Substitusi Tepung Gaplek Terhadap 

     Tepung Terigu 

No. Nama Peralatan Jumlah Satuan Kegunaan 

1. Bowl  4 Buah Untuk menadah bahan-

bahan (telur, tepung, 

minyak) dan mi yang sudah 

matang. 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 3.2 Peralatan Pembuatan Mi Basah Substitusi Tepung Gaplek Terhadap 

     Tepung Terigu (Lanjutan): 

No. Nama Peralatan Jumlah Satuan Kegunaan 

2. Timbangan 

Digital 

1 Buah Untuk menimbang bahan-

bahan sebelum dijadikan 

adonan mi. 

3. Water Jug 1 Buah Sebagai penadah air yang 

akan digunakan dalam 

pembuatan mi. 

4. Double handle 1 Buah Sebagai wadah merebus mi. 

5. Kain Lap 2 Buah Sebagai penutup adonan saat 

adonan melakukan resting 

atau dibiarkan beristirahat 

selama 30 menit. Dan 

membersihkan peralatan 

yang telah dipakai. 

6. Sendok makan 2 Buah Untuk mengambil bahan 

makan. 

7. Alat penggiling mi 1 Buah Untuk menggiling adonan 

mi menjadi pipih dan 

menjadi bentuk mi. 

8. Rolling pin 1 Buah Sebagai alat pemipih adonan 

sebelum digiling menjadi 

bentuk mi.  

9. Kompor 1 Buah Untuk memasak air dan 

merebus mi. 

10. Saringan 1 Buah Sebagai alat peniris mi dari 

air rebusan. 

11. Ice Tong 1 Buah Untuk mengambil mi dari air 

rebusan dan diletakkan di 

saringan. 

12. Ayakan 1 Buah Untuk menyaring tepung 

gaplek yang telah dihaluskan 

agar mendapatkan tekstur 

tepung gaplek yang halus. 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 3.2 Peralatan Pembuatan Mi Basah Substitusi Tepung Gaplek Terhadap 

     Tepung Terigu (Lanjutan): 

No. Nama Peralatan Jumlah Satuan Kegunaan 

13. Kamera 

handphone 

1 Buah Untuk mengambil gambar 

selama proses pembuatan 

mi hingga telah menjadi 

produk yang siap diujikan 

14. Chiller 1 Buah Sebagai tempat menyimpan 

bahan-bahan. 

15. Alat tulis 1 Buah Untuk mencatat semua 

keperluan dan resep yang 

direvisi saat membuat 

produk. 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Penelitian Pengembangan Pembuatan Mi Basah 

      Substitusi Tepung Gaplek Terhadap Tepung Terigu 

No. Tanggal Pelaksanaan Program Tempat 

1. Senin, 

11 November 2019 

Trial pengeringan singkong 

atau gaplek dengan 

menggunakan sinar matahari 

(Eksperimen pertama). 

Universitas Ciputra 

2. Minggu, 

24 November 2019 

Pengeringan singkong mentah 

menjadi gaplek. 

Jalan 

Raya Thamrin 95 

A, Lawang 

3. Senin, 

2 Desember 2019 

Pembuatan tepung gaplek 

(penghalusan gaplek atau 

singkong kering menjadi 

tepung). 

Jalan 

Raya Thamrin, 

Lawang 

4. Sabtu, 

24 Desember 2019 

Trial resep mi basah  

(Eksperimen kedua). 

Jalan 

Raya Thamrin 95 

A, Lawang 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Penelitian Pengembangan Pembuatan Mi Basah 

      Substitusi Tepung Gaplek Terhadap Tepung Terigu (Lanjutan) 

No. Tanggal Pelaksanaan Program Tempat 

5. Kamis, 

30 Januari 2020 

Eksperimen pertama 

pembuatan mi substitusi 

tepung gaplek terhadap 

tepung terigu. Peneliti 

melakukan percobaan 

pembuatan mi basah dengan 

persentase 25%, 50%, 75%, 

dan 100% substitusi tepung 

gaplek. 

(Eksperimen ketiga) 

Laboratorium 

Fakultas 

Pariwisata 

Universitas Ciputra 

Surabaya 

6. Jumat, 

31 Januari 2020 

Melakukan konsultasi, dan 

terjadi pengubahan persentase 

menjadi 30%, 40%, 50% 

substitusi tepung gaplek. 

Laboratorium 

Fakultas 

Pariwisata 

Universitas Ciputra 

Surabaya 

7. Jum’at, 

31 Januari 2020 

Peneliti melakukan 

eksperimen dengan perubahan 

persentase substitusi tepung 

gaplek terhadap tepung terigu 

yaitu sebanyak 30%, 40%, 

dan 50%. 

(Eksperimen keempat) 

Laboratorium 

Fakultas 

Pariwisata 

Universitas Ciputra 

Surabaya 

8. Senin, 

10 Februari 2020 

Peneliti melakukan 

pembuatan produk untuk diuji 

organoleptika dengan 

persentase 0% (kontrol), 30%, 

40%, dan 50% tepung gaplek. 

Laboratorium 

Fakultas 

Pariwisata 

Universitas Ciputra 

Surabaya 

8. Selasa, 

11 Februari 2020 

Uji organoleptik pengulangan 

pertama kepada 30 konsumen. 

Laboratorium 

Fakultas 

Pariwisata 

Universitas Ciputra 

Surabaya 

9. Rabu, 

12 Februari 2020 

Uji organoleptik pengulangan 

kedua kepada 30 konsumen. 

Laboratorium 

Fakultas 

Pariwisata 

Universitas Ciputra 

Surabaya 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Penelitian Pengembangan Pembuatan Mi Basah 

      Substitusi Tepung Gaplek Terhadap Tepung Terigu (Lanjutan) 

No. Tanggal Pelaksanaan Program Tempat 

10. Kamis, 

13 Februari 2020 

Uji organoleptik pengulangan 

ketiga kepada 30 konsumen. 

Laboratorium 

Fakultas 

Pariwisata 

Universitas Ciputra 

Surabaya 

11. Sabtu, 

15 Februari 2020 

Peneliti melakukan 

pengolahan data hasil uji 

organoleptik. 

Universitas Ciputra 

12. Kamis, 

20 Februari 2020 

Pembuatan produk yang 

terpilih dari hasil ketiga uji 

organoleptik untuk diuji 

laboratorium. 

Laboratorium 

Fakultas 

Pariwisata 

Universitas Ciputra 

Surabaya 

13. Jumat, 

21 Februari 2020 

Melakukan uji laboratorium 

produk pemanfaatan tepung 

gaplek sebagai substitusi 

tepung terigu pada mi basah. 

Balai Riset dan 

Standarisasi 

Industri, Jalan Jagir 

Wonokromo No. 

360, Surabaya 

14. Kamis, 

12 Maret 2020 

Pengolahan data hasil uji 

laboratorium. 

Kost Mawar, WP 2 

No. 52 

15. Sabtu, 

14 Maret 2020 

Pembuatan produk, uji pasar, 

serta penjualan produk. 

Jalan 

Raya Thamrin 95 

A, Lawang 

16. Senin, 

16 Maret 2020 

Penyusunan laporan. Universitas Ciputra 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

3.2.3 Proses Pembuatan Tepung Gaplek 

 Dalam penelitian kreasi produk mi basah substitusi tepung gaplek terhadap 

tepung terigu dengan persentase 0%, 30%, 40%, dan 50% memiliki dua tahap. 

Tahap pertama yang dilakukan adalah proses pembuatan tepung gaplek. Kemudian 

dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu proses pembuatan mi basah dengan 
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menggunakan tepung gaplek sebagai substitusi terhadap tepung terigu pada mi 

basah. Berikut merupakan proses pembuatan tepung gaplek: 

 

Gambar 3.1 Proses Pembuatan Tepung Gaplek 

Sumber: Data Diolah (2019) 

  

 Berdasarkan Gambar 3.1, proses pembuatan tepung gaplek dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

 

1. Singkong atau ubikayu. 

2. Dikupas. 

3. Dipotong menjadi empat atau enam. 

4. Dijemur. 

5. Direndam. 

6. Dicuci. 

7. Dipotong dengan ukuran yag lebih kecil. 

8. Dijemur. 

9. Dihaluskan. 

11. Tepung gaplek siap digunakan. 

10. Diayak. 
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1. Siapkan singkong atau ubikayu yang bagus. 

2. Kupas hingga bersih. 

3. Potong singkong menjadi empat atau enam bagian agar saat dijemur dapat 

cepat kering. 

4. Jemur dibawah sinar matahari hingga kering selama dua sampai tiga hari. 

5. Rendam selama semalam, agar singkong yang dihasilkan memiliki warna 

putih dan tidak beraroma singkong. 

6. Cuci hingga bersih pada air yang mengalir agar sisa-sisa rendaman tidak 

ikut menempel pada singkong dan singkong saat dijemur memiliki warna 

singkong putih bersih. 

7. Potong singkong menjadi ukuran yang lebih kecil dari sebelumnya agar 

cepat kering dan mudah untuk dihaluskan. 

8. Jemur dibawah sinar matahari lagi selama tiga hari hingga kering. 

9. Haluskan dengan menggunakan mesin penghalus untuk tepung yang dapat 

ditemui di pasar. 

10. Ayak dengan menggunakan ayakan berukuran 80 mesh. 

11. Tepung gaplek sudah siap digunakan. 
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3.2.4 Proses Pembuatan Mi Basah Substitusi Tepung Gaplek 

Gambar 3.2 Proses Pembuatan Mi Basah Tepung Gaplek 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

 Berdasarkan Gambar 3.2, proses pembuatan mi basah tepung gaplek dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Penimbangan bahan. 

2. Penyampuran bahan. 

3. Uleni. 

4. Diamkan. 

5. Penggilingan. 

6. Perebusan. 

7. Diangkat. 

 
8. Dimasukkan kedalam air es. 

9. Mi basah. 

10. Uji Organoleptik. 

11. Uji Laboratorium. 
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1. Siapkan semua bahan dan peralatan yang dibutuhkan, kemudian lakukan 

penimbangan bahan (tepung terigu, tepung gaplek, garam, telur, minyak dan 

bawang). 

2. Campurkan bahan kering seperti tepung terigu, tepung gaplek dan garam. 

3. Kemudian campuran tepung terigu, tepung gaplek dan garam dibuat seperti 

gunung dengan kawah (lubang) ditengahnya. Masukkan telur serta minyak 

dan bawang kedalam kawah tersebut, kocok secara perlahan sambil 

mencampurkan tepung yang berada di pinggirannya sedikit demi sedikit 

hingga menjadi gumpalan-gumpalan dengan menggunakan tangan selama 

5 menit. 

Uleni selama 20 menit agar semua bahan tercampur dengan rata dan 

menjadi adonan utuh. 

4. Diamkan atau resting adonan dengan ditutup kain lap bersih selama 30 

menit. Resting ini dilakukan untuk membantu gluten dalam tepung 

mengembang sehingga akan menghasilkan adonan yang halus saat digiling. 

5. Setelah adonan didiamkan selama 30 menit, beri taburan tepung diatas 

adonan agar tidak lengket kemudian lakukan penggilingan atau penipisan 

adonan dengan menggunakan mesin penggiling atau penipis adonan hingga 

adonan mi hampir terlihat tembus pandang. Adonan mi sudah mulai tipis, 

beri taburan tepung dan lipat adonan mi dengan pucuk adonan mi 

menghadap ke atas. Kemudian potong dengan menggunakan pisau dan 

selalu taburi tepung setelah mi selesai dipotong agar tidak lengket satu 

dengan yang lain. 
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6. Kemudian rebus selama 1 menit, dan dalam rebusan air diberi sedikit 

minyak agar mi tidak lengket antara mi satu dengan yang lain. 

7. Angkat mi dan tiriskan. 

8. Masukkan mi kedalam air es agar menghentikan proses gelatinisasi. 

9. Mi basah siap diujikan. 

10. Mi basah diuji organoleptik mengenai warna, aroma, rasa, dan tekstur 

kepada tiga puluh panelis. 

11. Hasil terbaik dari uji organoleptik kemudian di ujikan kandungan gizi nya 

melalui uji laboratorium. 

 

3.3 Uji Coba Produk 

 Menurut Firmansyah dan Fatihudin (2017:146-147), uji produk 

dimaksudkan untuk mengetahui selera local dan kondisi penggunaan lokal yang 

nantinya untuk memenuhi persyaratan nasional mengenai spesifikasi produk dan 

prestasi produk. Uji coba kreasi produk dilakukan dengan cara pengumpulan data 

yang digunakan peneliti sebagai dasar dalam penetapan kelayakan produk. Hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah Desain Uji Coba, Subyek 

Uji Coba, Jenis Data, Instrumen Pengumpulan Data, dan Analisis Data.  

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

Desain uji coba bertujuan untuk mendapatkan data yang digunakan sebagai 

dasar penelitian (Santoso, 2017:155). Desain uji coba kreasi produk ini akan 

dilakukan dengan tiga kali pengulangan dengan empat perlakuan kepada tiga puluh 
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konsumen sebagai penguji kreasi produk. Uji coba ini akan dilakukan dengan 

mengisi data kuisioner yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat 

panelis mengenai warna, aroma, rasa dan tekstur dari produk mi basah substitusi 

tepung gaplek terhadap tepung terigu, kemudian hasil analisis akan dijadikan 

sebagai dasar untuk melakukan revisi produk.  

 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

Subyek uji coba pada penelitian ini merupakan subjek penelitian studi 

lapangan. Menurut Anggito dan Setiawan (2018:167), cara terbaik yang dapat 

dilakukan adalah dengan cara mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian 

kemudian mempelajari situasi lapangan untuk melihat kesesuaian dengan 

kenyataan yang ada di lapangan. Subjek dalam uji coba penelitian lapangan ini 

adalah dosen, staff serta mahasiswa Universitas Ciputra. 

 

3.3.3 Jenis Data 

Menurut Sarmanu (2017:11) mengatakan bahwa: 

1. Data Primer adalah data yang langsung diperoleh peneliti dengan cara salah 

satunya wawancara dengan menanyakan langsung kepada subjek penelitian 

yang dituju atau dapat juga dengan pengisian kuesioner. 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak 

langsung melalui dokumen pada instansi terkait.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua jenis data tersebut baik 

data primer maupun data sekunder. Peneliti mendapatkan data primer melalui hasil 
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kuesioner yang diberikan peniliti kepada responden serta hasil uji laboratorium 

yang merupakan hasil terbaik uji organoleptik dan untuk mendapatkan data 

sekunder peneliti mendapatkan melalui jurnal, buku, dan sumber-sumber data yang 

berguna serta berkaitan dalam penelitian. 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti observasi 

seperti melakukan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan ditempat terjadinya 

peristiwa, kemudian wawancara untuk mendapatkan data yang sesuai, serta 

dokumentasi yang merupakan pengumpulan data dari hasil survey dengan 

menggunakan daftar pertanyaan (Lumintang, 2013:994). Dalam penelitian kreasi 

produk ini, peneliti menggunakan instrumen pengumpulan data dengan cara 

membagikan kuesioner atau angket yang berupa pertanyaan mengenai kesukaan 

terhadap produk dan dibagikan kepada 30 panelis dengan tiga kali pengulangan. 

 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah untuk 

membahas data yang akan diperoleh dari hasil pengujian. Menurut Wijaya 

(2018:52), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain.  
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Analisis data yang digunakan dalam penelitian produk mi substitusi tepung 

gaplek terhadap tepung terigu menggunakan enam teknik analisis yaitu sebagai 

berikut:  

1. Metode Eksperimen 

Menurut Jaedun (2011:6), metode eksperimen merupakan penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap 

dampaknya dalam kondisi yang terkendalikan. Dalam penelitian kreasi 

produk mi basah ini metode eksperimen dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh substitusi tepung gaplek terhadap tepung terigu dengan 

melakukan perbandingan rasio penambahan tepung gaplek pada resep mi 

sebesar 0%, 30%, 40%, dan 50%. Eksperimen akan dilakukan dengan tiga 

kali pngulangan. 

 

2. Metode Observasi 

Menurut Fahturohman (2018:5), observasi adalah suatu metode 

pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan yang dilakukan 

secara langsung atau tidak langsung terhadap objek yang diteliti. Metode 

observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memberi 30 panelis 

sebuah kuesioner mengenai kesukaan warna, aroma, rasa dan tekstur 

kreasi produk mi basah substitusi tepung gaplek terhadap tepung terigu. 
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3. Uji Organoleptik 

Menurut Putri (2019:21), uji organoleptik adalah cara untuk mengukur, 

menilai atau menguji mutu komoditas dengan menggunakan kepekaan alat 

indra manusia, yaitu mata, hidung, mulut dan ujung jari tangan.  

Dengan menggunakan indra manusia dalam pengujian ini, peneliti akan 

memberikan kuesioner pada panelis dan panelis akan meresponnya 

mengenai kreasi produk mana yang disukai. Tingkat kesukaan disebut juga 

skala hedonik. Skala hedonik ditransformasi ke dalam skala numerik dengan 

angka menaik atau menurun tingkat kesukaan (Wijayanti, 2014:46). 

Kuesioner yang akan digunakan kepada 90 panelis menggunakan tingkat 

hedonik yang telah ditetapkan peneliti, sebagai berikut: 

a.     Angka 1 untuk sangat tidak suka. 

b.     Angka 2 untuk tidaksuka. 

c.     Angka 3 untuk suka. 

d.     Angka 4 untuk sangat suka.  
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Gambar 3.3 Kuesioner Uji Organoleptik Pengulangan 1-2-3 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

 

 

KUESIONER UJI ORGANOLEPTIK PADA MI BASAH SUBSTITUSI 

TEPUNG GAPLEK TERHADAP TEPUNG TERIGU 

Jenis Kelamin :……………………              Umur 

 :…………............................  

Hari/tanggal :…………………….  Tanda Tangan :  

Nama Produk : Mi Basah Tepung Gaplek 

Saya Desi Ananda Puspitasari dari Universitas Ciputra jurusan Culinary 

Business, sedang melakukan penelitian mengenai “Pemanfaatan Tepung Gaplek 

sebagai Substitusi Tepung Terigu Pada Mi Basah”. Sebagai pengumpulan data 

penelitian, saya mengharapkan partisipasi dalam memberi penilaian dikuesioner ini. 

Terima kasih banyak kepada panelis yang telah berpatisipasi.  

Telah tersedia empat sampel mi basah dengan menggunakan tepung gaplek 

sebagai substitusi tepung terigu. Berikan penilaian anda mengenai warna, aroma, rasa, 

dan tekstur produk berdasarkan kriteria penilaian sebagai berikut:  

(1) Sangat Tidak Suka 

(2) Tidak Suka 

(3) Suka 

(4) Sangat Suka 

INDIKATOR A001 A301 A401 A501 

Warna Kuning     

Aroma Harum     

Rasa Gurih     

Tekstur Kenyal     

 

Sample yang paling disukai  :……….................................. 

Alasan :…………………………….. 

Sample yang paling tidak disukai :…………………………….. 

Alasan :…………………………….. 
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4. Uji ANOVA 

Menurut buku Jubile Enterprise (2014:101), uji anova biasa digunakan 

untuk menguji tiga sample atau lebih yang tidak saling berhubungan. Syarat 

uji anova ada dua yaitu data harus normal dan data harus homogen (Sani K, 

2018:121). 

 

5. Uji Laboratorium 

Uji laboratorium digunakan untuk mengetahui kandungan gizi yang terdapat 

pada kreasi produk mi basah substitusi tepung gaplek terhadap tepung 

terigu. Kandungan protein dan karbohidrat pada produk kreasi ini yang akan 

diujikan berdasarkan hasil uji organoleptik terbaik dari panelis. Uji 

laboratorium dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan informasi 

kepada konsumen mengenai kandungan gizi yang terdapat pada mi basah 

substitusi tepung gaplek terhadap tepung terigu untuk meningkatkan nilai 

jual produk dan keamanan konsumen dalam mengonsumsi produk ini. 

  


