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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

3.1 Model Pengembangan 

Pada penelitian kreasi produk ini model pengembangan yang dilakukan 

adalah model prosedural. Model prosedural sendiri berarti model yang bersifat 

deskriptif, yang dilakukam berdasaran langkah-langkah yang sudah ditetapkan 

peneliti. Pertama peneliti melakukan pengempukkan pada daging sapi dan kambing 

mengunakan ampas kopi Arabica dan Robusta, dengan memperhitungkan gramasi 

dan waktu untuk cara penggempukkan yang dilakukan selama penelitian 

berlangsung. Kedua, peneliti akan melakukan uji organoleptik. Ketiga, akan 

dilakukan uji minat pasar serta melakukan penjualan. 

3.2   Prosedur Pengembangan 

Dalam penelitian kreasi produk ini, rancangan yang ada meliputi tempat, 

berat, dan suhu dalam mencapai pengempukkan daging. Prosedur yang dilakukan 

pertama, kreasi produk ini adalah mencari sumber dari penelitian sebelumnya 

yang serupa, yang dijadikan literatur. Prosedur kedua, peneliti menyiapkan bahan 

dan alat yang digunakan untuk uji coba pengempukkan daging sapi dan daging 

kambing menggunakan ampas kopi. 
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3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

Untuk melakukan penelitian kreasi produk ini lebih lanjut, ada bahan dan 

alat yang dibutuhkan. Berikut adalah bahan dan alat yang digunakan:  

1. Bahan 

Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan serta estimasi harga: 

Tabel 3.1  Bahan Pembuatan Pengempukkan Daging kambing  
No Bahan Jumlah Satuan 
1 Daging kambing 

bagian paha 
100 100 100 Gram 

2 Ampas kopi 100 75 50 Gram 
Sumber: Data Diolah (2019) 
 

Tabel 3.2  Bahan Pembuatan Pengempukkan Daging Sapi  
No Bahan Jumlah  Satuan 
1 Daging sapi bagian 

paha 
100 100 100 Gram 

2 Ampas kopi 100 75 50 Gram 
Sumber: Data Diolah (2019) 

Tabel 3.1 dan Tabel 3.2, merupakan bahan-bahan yang diperlukan untuk 

melakukan percobaan pengempukkan daging sapi dan daging kambing. Hasil dari 

percobaan tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk uji organoleptik dan uji 

labratorium. 

2. Peralatan Penelitian 

Tabel 3.3 Peralatan Pembuatan Produk 
No Nama Alat Jumlah Satuan Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 
1 Pisau 1 Buah 60.000 60.000 
2 Papan potong 1 Buah 50.000 50.000 
3 Bowl sedang 2 Buah 50.000 100.000 
4 Nampan  1 Buah 20.000 20.000 
5 Timbangan 1 Buah 30.000 30.000 
6 Oven 1 Buah 700.000 55.000 
7 Capitan besi 1 Buah 23.000 23.000 
8 Sarung tangan 

karet 
1 Buah 18.000 18.000 

Sumber:  Data Diolah (2019) 
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 Fungsi dari alat yang digunakan dalam pembuatan produk, sebagai berikut: 

1. Pisau digunakan untuk memotong daging sapi dan kambing. 

2. Papan potong digunakan untuk alas memotong daging sapi dan kambing. 

3. Bowl sedang digunakan sebagai wadah tampung berbagai macam bahan 

yang digunakan. 

4. Nampan digunakan untuk sebagai alas daging sapi dan kambing pada proses 

oven. 

5. Timbangan digunakan untuk menimbang bahan yang akan diperlukan. 

6. Oven digunakan untuk mengatur suhu yang diperlukan utuk proses 

pengempukkan daging. 

7. Capitan besi digunakan untuk mengambil daging sapi dan daging kambing 

setelah melalui proses oven. 

8. Sarung tangan karet digunakan untuk mengambil nampan yang digunakan 

pada proses oven. 

 

3.2.2 Waktu dan Penelitian 

Tabel 3.4 Waktu dan Tempat Penelitian  
No Hari & Tanggal Pelaksanaan Program Lokasi 
1 Minggu, 19 Januari 

2020 
Melakukan pengulangan pertama dalam 
membuat pengempukkan daging sapi 
dengan tiga percobaan, dan 
pengempukkan daging kambing dengan 
tiga percobaan.  
 

Laboratorium 
Fakultas 
Pariwisata, 
Universitas 
Ciputra Surabaya 

2 Rabu, 29 Januari 
2020 

Melakukan uji organoleptik pertama 
dengan membagikan tester dan kuesioner 
kepada 30 panelis. 
 
 
 

Laboratorium 
Fakultas 
Pariwisata, 
Universitas 
Ciputra Surabaya 

 Sumber: Data Diolah (2019) 
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No Hari & Tanggal Pelaksanaan Program Lokasi 
3 Kamis, 30 Januari 

2020 
Melakukan pengulangan kedua dalam 
membuat pengempukkan daging sapi 
dengan tiga percobaan, dan 
pengempukkan daging kambing 
dengan[tiga percobaan. 

Laboratorium 
Fakultas 
Pariwisata, 
Universitas 
Ciputra Surabaya 

4 Jumat, 31 Januari 
2020 

Melakukan uji organoleptik kedua 
dengan membagikan tester dan kuesioner 
kepada 30 panelis. 

Laboratorium 
Fakultas 
Pariwisata, 
Universitas 
Ciputra Surabaya 

5 Selasa, 04 Februari 
2020 

Melakukan pengulangan ketiga dalam 
membuat pengempukkan daging sapi 
dengan tiga percobaan, dan 
pengempukkan daging kambing dengan 
tiga percobaan. 

Laboratorium 
Fakultas 
Pariwisata, 
Universitas 
Ciputra Surabaya 

6 Selasa,  04 Februari 
2020 

Melakukan uji organoleptik ketiga 
dengan membagikan tester dan kuesioner 
kepada 30 panelis. 

Laboratorium 
Fakultas 
Pariwisata, 
Universitas 
Ciputra Surabaya 

7 Rabu, 12 Februari 
2020 

Melakukan pengolahan data untuk uji 
organleptik menggunakan uji ANOVA. 

Laboratorium 
Fakultas 
Pariwisata, 
Universitas 
Ciputra Surabaya 

8 Kamis, 13 Februari 
2020 

Melakukan uji laboratorium  untuk 
mengetahui keempukan daging. 

 Laboratorium 
Fakultas 
Pariwisata, 
Universitas 
Ciputra Surabaya 

9 Selasa, 18 Februari 
2020 

Pengambilan hasil uji laboratorium. Laboratorium 
Fakultas 
Pariwisata, 
Universitas 
Ciputra Surabaya 

10 Sabtu, 22 Februari 
2020 

Uji minat terhadap bumbu ampas kopi  
yang siap jual 

Laboratorium 
Fakultas 
Pariwisata, 
Universitas 
Ciputra Surabaya 

11 Sabtu, 22 Februari 
2020 

Melakukan pengolahan data untuk uji 
minat menggunakan google form 

Laboratorium 
Fakultas 
Pariwisata, 
Universitas 
Ciputra Surabaya 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

Tabel 3.4 Waktu dan Tempat Penelitian (Lanjutan) 
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3.2.3 Proses pembuatan (Kreasi produk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Diagram Alir Proses Pengempukkan Daging Sapi dan Kambing 

Menggunakan Ampas Biji Kopi 
Sumber: Data Diolah (2019) 

 Berikut merupakan penjelasan dari Gambar 3.1 mengenai pengempukkan 

daging sapi dan kambing menggunakan ampas biji kopi: 

1. Pemotongan daging kambing dan sapi berukuran 8 x5 cm dan tebal 2 cm. 

2. Penimbangan daging sapi dan kambing masing-masing 100 gram dan ampas 

kopi 100 gram, 75 gram, dan 50 gram. 

3. Perendaman daging sapi dan kambing menggunakan ampas biji kopi. 

4. Uji laboratorium untuk mengetahui kandungan gizi dari ampas biji kopi dan 

tingkat keempukan dari daging sapi dan kambing. 

5. Uji organoleptik ditujukan untuk mengetahui tekstur, warna, aroma, dan 

rasa. 
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3.3 Uji Coba Produk 

Uji coba produk ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari panelis yang 

akan digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang tepat untuk membuat 

pengempukkan. Dalam penelitian kreasi produk ini produk yang dimaksud adalah 

pengempukkan daging sapi dan daging kambing. Bagian dari uji coba produk terdiri 

dari desain uji coba, subjek uji coba, jenis data, pengumpulan data dan teknik 

analisis data. 

 

3.3.1  Desain Uji Coba 

 Produk ini peneliti menggunakan desain uji coba perseorangan dan 

kelompok kecil desain uji coba dilakukan untuk mengevaluasi pengempukkan 

daging sapi dan pengempukkan daging kambing menggunakan ampas kopi. Desain 

uji coba dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu uji perseorangan, uji kelompok kecil 

dan uji kelompok besar.  

1. Uji Perseorangan 

Peneliti melakukan uji perseorangan dengan melakukan sendiri pemilihan 

bahan untuk membuat pengempukkan daging sapi dan pengempukkan daging 

kambing. Hal ini dilakukan untuk menentukan warna, aroma, rasa, dan tekstur pada 

setiap produk kemudian akan dijadikan acuan untuk memperbaiki produk awal.  

2. Kelompok kecil 

Peneliti melakukan uji kelompok kecil dengan memberikan tester 

pengempukkan daging sapi dan daging kambing serta memberikan kuesioner 

kepada 90 orang panelis. Tujuannya untuk mengetahui lama waktu yang tepat 
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untuk memasak pengempukkan daging sapi dan daging kambing dilihat dari warna, 

aroma, rasa, dan tekstur, serta minat panelis. 

 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

Subjek yang digunakan dalam penelitian kreasi produk ini terdiri dari 90 

orang panelis yang terpilih secara acak, dengan ketentuan 390 orang panelis 

tersebut dapat mengonsumsi kedua jenis daging yaitu: (1) pengempukkan daging 

sapi, dan (2) pengempukkan daging kambing yang akan diberikan sebagai tester. 

Setelah mencoba tester panelis mengisi kuesioner dengan angka satu sampai empat, 

yaitu: angka satu untuk sangat tidak suka, angka dua untuk tidak suka, angka tiga 

untuk suka, dan angka empat untuk sangat suka. Kuesioner yang dibagikan 

berhubungan dengan warna, aroma, rasa dan tekstur produk serta minat untuk 

membeli ampas kopi yang digunakan dalam pengempukkan daging sapi dan daging 

kambing. 

Teknik pengambilan tester dilakukan dengan menggunakan probability 

sampling dengan kategori simple random sampling. Probability sampling 

merupakan teknik yang memberikan peluang kepada setiap panelis untuk menjadi 

panelis. Sedangkan simple random sampling merupakan teknik pengambilan 

panelis secara acak tanpa membeda-bedakan panelis. 

 

3.3.3 Jenis Data 

Ada dua jenis data yang dapat digunakan dalam penelitian kreasi produk ini. 

Penelitian tersebut yaitu: 
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1. Primer 

Jenis data primer merupakan jenis data yang didapatkan secara langsung 

dari panelis. Dalam penelitian kreasi produk ini penerapannya pada uji 

organoleptik, uji laboratorium, dan uji minat. Uji organoleptik dan uji minat 

membutuhkan data dari panelis dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner untuk 

uji organoleptik akan dibagikan kepada 30 panelis dengan tiga kali pengulangan di 

hari yang berbeda, sedangkan kuesioner untuk uji minat dibagikan kepada 30 

panelis tanpa adanya pengulangan. 

2. Sekunder 

Jenis data sekunder merupakan jenis data yang didapatkan melalui 

perantara. Dalam penelitian kreasi produk ini penerapannya pada saat peneliti 

mengumpulkan data melalui berbagai jurnal, literatur, website dan tugas akhir. 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kreasi produk ini pengumpulan data diperoleh melalui 

penyebaran kuesioner. Penyebaran kuesioner merupakan instumen yang digunakan 

dalam penelitian ini. Teknik ini dilakukan dengan memberikan beberapa 

pertanyaan dan pernyataan secara tertulis. Pertanyaan dan pernyataan tersebut dapat 

diisi melalui penyebaran kuesioner. 
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Tabel 3.5  Skor Skala Likert Lima Kategori Respon 
Jawaban Bobot Penilaian 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Netral (N) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat Setuju (SS) 5 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah teknik untuk mengolah data yang sudah 

didapatkan melalui panelis, kemudian disusun secara sistematis agar mudah untuk 

ditarik kesimpulan penelitian. Dalam penelitian kreasi produk ini teknik analisis 

data yang digunakan ada enam jenis, yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Eksperimen 

 Metode eksperimen merupakan metode yang objeknya mendapatkan 

perlakuan tertentu. Metode ini digunakan untuk mencari peluang terhadap pengaruh 

perlakuan tertentu dengan kondisi yang dikendalikan. Pada penelitian kreasi produk 

ini kondisi yang mendapatkan pengendalian adalah ampas kopi dan waktu pada saat 

memasak pengempukkan daging sapi dan daging kambing.   

Tabel 3.6 Perbandingan Percobaan I, II, dan III dalam Penggempukan Daging 
Sapi 

Kode I Jenis Daging Berat Ampas 
Biji kopi 
(gram) 

Waktu 
Perendaman 

(jam) 

Pengulangan 

S11a Sapi 50 1 1 
S11b Sapi 50 1 2 
S11c Sapi 50 1 1 
S12a Sapi 50 2 2 

 Sumber: Data Diolah (2019) 
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S12b Sapi 50 2 1 
S12c Sapi 50 2 2 
S21a Sapi 75 1 1 
S21b Sapi 75 1 2 
S21c Sapi 75 1 1 
S22a Sapi 75 2 2 
S22b Sapi 75 2 1 
S22c Sapi 75 2 2 
S31a Sapi 100 1 1 
S31b Sapi 100 1 2 
S31c Sapi 100 1 1 
S32a Sapi 100 2 2 
S32b Sapi 100 2 1 
S32c Sapi 100 2 2 

Sumber: Data Diolah (2019) 
 

Tabel 3.7 Perbandingan Percobaan I, II, dan III dalam Pengempukkan Daging 
Kambing 

Kode I Jenis Daging Berat Ampas 
Biji kopi 
(gram) 

Waktu 
Perendaman 

(jam) 

Pengulangan 

K11a Kambing  50 1 1 
K11b Kambing 50 1 2 
K11c Kambing 50 1 1 
K12a Kambing  50 2 2 
K12b Kambing 50 2 1 
K12c Kambing 50 2 2 
K21a Kambing  75 1 1 
K21b Kambing 75 1 2 
K21c Kambing 75 1 1 
K22a Kambing  75 2 2 
K22b Kambing 75 2 1 
K22c Kambing 75 2 2 
K31a Kambing  100 1 1 
K31b Kambing 100 1 2 
K31c Kambing 100 1 1 
K32a Kambing  100 2 2 
K32b Kambing 100 2 1 
K32c Kambing 100 2 2 

Sumber: Data Diolah (2019) 

2. Metode Observasi 

Metode observasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara 

pengamatan langsung di lapangan. Penelitian kreasi produk ini menggunakan 

Tabel 3.6 Perbandingan Percobaan I, II, dan III dalam Penggempukan Daging 
Sapi (Lanjutan) 
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metode observasi untuk membandingkan hasil-hasil eksperimen yang sudah 

dilakukan peneliti sehingga dapat dilanjutkan ke tahap penelitian selanjutnya. 

3. Uji Organoleptik 

Organoleptik merupakan cara penilaian dengan memanfaatkan panca indera 

manusia untuk mengamati warna, aroma, rasa dan tekstur dari suatu makanan atau 

minuman. Uji organoleptik pada penelitian kreasi produk ini dilakukan untuk 

menentukan warna, aroma, rasa dan tekstur pada pengempukkan daging sapi dan 

pengempukkan daging kambing dengan menggunakan ampas kopi. Penelitian ini 

akan melibatkan 30 orang panelis tiap pengulangan yang akan memberikan data 

melalui pengisian kuesioner. 

4. Uji Minat 

 Uji minat digunakan dalam penelitian kreasi produk ini untuk mengetahui 

minat panelis terhadap pengempukkan daging sapi dan pengempukkan daging 

kambing menggunakan ampas kopi. Dalam uji minat peneliti melibatkan 30 

responden yang akan memberikan tanggapan melalui kuesioner yang dibagikan. 

5. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan sebuah data yang sudah terkumpul. Dalam penerapannya pada 

penelitian kreasi produk ini untuk mengolah hasil uji organolepik yang datanya 

sudah didapatkan melalui kuesioner. Kemudian data tersebut dijelaskan dalam 

bentuk tabel untuk setiap aspeknya sehingga mempermudah peneliti untuk 

memahami hasil dari penelitian kreasi produk ini. 
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