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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada filsafat 

postpositivisme atau interpretatif, yang digunakan untuk mempelajari keadaan 

suatu objek alam sehingga pendekatan kualitatif ini sering disebut juga dengan 

pendekatan naturalistik, instrumen yang digunakan yaitu peneliti itu sendiri. 

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi) (Sugiyono, 2017:9). Peneliti menggunakan 

pendekatan ini dikarenakan peneliti terlibat langsung untuk mencari informasi 

dari informan dan menganalisis faktor keputusan daya beli konsumen terhadap 

donat tepung Apel Anna di Gresik.  

Penelitian ini berorientasi teoretis pada fenomenologi. Fenomenologi 

merupakan pengetahuan yang muncul dalam kesadaran, pengetahuan di sini 

berarti apa yang seseorang rasakan, sesuatu yang dirasakan atau diketahui melalui 

kesadaran pengalaman (Raco, 2010:81). Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus (case study) merupakan bagian dari 

metode kualitatif yang digunakan untuk mendalami suatu kasus tertentu secara 

mendalam dengan melibatkan pengumpulan data informasi yang luas (Raco, 

2010:49). Sifat penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu sifat 
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penelitian pengembangan dikarenakan penelitian ini merupakan pengembangan 

dari penelitian yang sudah ada.   

 

3.2 Kehadiran Peneliti 

Peneliti bertindak sebagai alat dan pengumpul data, peneliti juga menjadi 

pengamat partisipan dan non partisipan. Partisipan menunjukkan bahwa peneliti 

adalah bagian dari kelompok yang diteliti, sedangkan non partisipan menujukan 

bahwa peneliti tidak berpartisipasi dalam penelitian kelompok yang diteliti dan 

peneliti hanya melakukan wawancara ketika menjadi pengamat non partisipan 

(Moleong, 2013:93). Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai instrumen 

sekaligus pengumpul data. Instrumen dan pengumpul data adalah peneliti yang 

berperan langsung dalam pengumpulan data dengan memulai uji coba produk 

donat dengan penambahan tepung buah Apel Anna, melakukan uji organoleptik 

sebanyak tiga kali pengulangan dengan masing-masing 30 responden, melakukan 

uji minat pasar sebanyak 105 orang, melakukan penjualan, dan wawancara yang 

berhubungan dengan penelitian. 

 

3.3 Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan pada penelitian produk ini diawali dengan 

banyaknya buah Apel Anna yang tidak laku karena masa simpan buah yang 

terlalu pendek dan tidak dimanfaatkan sehingga membuat buah apel berakhir di 

tempat pembuangan akhir. Setelah itu mengumpulkan data serta mencari referensi 

yang berkaitan dengan penelitian penambahan buah Apel Anna ke dalam produk 
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donat yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang 

dapat memberikan nilai kandungan lebih. Setelah itu peneliti melakukan studi 

pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian produk yaitu donat dan buah apel 

serta bahan pendukung lainnya seperti: tepung terigu, gula pasir, susu cair, ragi, 

telur, mentega atau butter, dan garam. Peneliti melakukan uji coba pembuatan 

donat dengan penambahan tepung buah Apel Anna yang telah diberikan dua 

perlakuan (microwave-oven dan oven) dengan tiga pengulangan yang berbeda 

untuk setiap perlakuan. Peneliti akan melakukan tujuh perlakuan dengan tiga kali 

pengulangan terhadap produk untuk melakukan uji organoleptik yang meliputi 

warna, aroma, tekstur, dan rasa produk donat kepada 30 panelis. Setelah 

ditemukan produk yang paling terbaik, selanjutnya peneliti akan melakukan uji 

minat terhadap produk yang terbaik dengan menyebarkan kuesioner yang akan 

diisi oleh responden. Setelah ditemukan produk donat dengan penambahan tepung 

buah Apel Anna yang paling diminati, produk donat tepung Apel Anna akan 

dijual.  

 

3.4 Lokasi dan Periode Penelitian 

Pada penelitian donat dengan menggunakan tepung buah Apel Anna akan 

menggunakan beberapa bahan dan peralatan sebagai berikut: 
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1. Bahan  

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Donat dengan Pemanfaatan Tepung Buah Apel 

Anna 

Nama Bahan 

Perlakuan 

Satuan Oven Microwave-Oven 

8% 12% 16% 8% 12% 16% 

Tepung Apel 26 39 52 26 39 52 Gram 

Tepung Terigu 

Protein Tinggi 
325 325 325 325 325 325 Gram 

Tepung Terigu 

Protein Sedang 
75 75 75 75 75 75 Gram 

Gula 50 50 50 50 50 50 Gram 

Garam 3 3 3 3 3 3 Gram 

Ragi 7 7 7 7 7 7 Gram 

Susu Cair 150 150 150 150 150 150 Mililiter 

Telur 2 2 2 2 2 2 Gram 

Mentega atau 

butter 
50 50 50 50 50 50 Gram 

Ekstrak Vanila 1 1 1 1 1 1 Sendok Teh 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

2. Peralatan Penelitian  

Tabel 3.2 Peralatan Untuk Proses Pembuatan Donat Apel  

Nomor Peralatan Jumlah Satuan 

1 Timbangan digital 1 Buah 

2 Mangkuk 4 Buah 

3 Sendok Makan 4 Buah 

4 Sendok Teh 1 Buah 

5 Paper Towel 5 Lembar 

6 Standing Mixer 1 Buah 

7 Water jug 1 Buah 

8 Spatula 1 Buah 

9 Spatula Kayu 1 Buah 

10 Talenan 1 Buah 

11 Wajan 1 Buah 

12 Scrapper Plastic 1 Buah 

13 Tray 4 Buah 

14 Blender 1 Buah 

15 Kompor 1 Buah 

16 Cetakan Bulat 2 Buah 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Tabel 3.2 Peralatan Untuk Proses Pembuatan Donat Apel (Lanjutan) 
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Nomor Peralatan Jumlah Satuan 

17 Plastic Wrap 4 Buah 

18 Oven 1 Buah 

19 Alat Tulis 3 Buah 

20 Microwave 1 Buah 

21 Kamera 1 Buah 

22 Meja 1 Buah 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

3. Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.3 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian 

Nomor Tanggal Tempat Keterangan 

1 9 November 2020 
Menganti Dukuhan 

gang 8, Gresik 

Membuat eksperimen 

tepung buah Apel Anna. 

2 2 Desember 2020 
Menganti Dukuhan 

gang 8, Gresik 

Membuat produk 

eksperimen yaitu donat 

kontrol (sebelum 

ditambahkan tepung Apel 

Anna). 

3 7 Desember 2020 
Menganti Dukuhan 

gang 8, Gresik 

Membuat produk 

eksperimen yaitu donat 

dengan penambahan 

tepung Apel Anna. 

4 12 Desember 2020 
Menganti Dukuhan 

gang 8, Gresik 

Melakukan uji 

organoleptik (pengulangan 

pertama). 

5 16 Desember 2020 
Menganti Dukuhan 

gang 8, Gresik 

Melakukan uji 

organoleptik (pengulangan 

kedua). 

6 21 Desember 2020 
Menganti Dukuhan 

gang 8, Gresik 

Melakukan uji 

organoleptik (pengulangan 

ketiga) 

7 2 Januari 2021 
Menganti Dukuhan 

gang 8, Gresik 

Pengolahan hasil data uji 

organoleptik  

8 5 Februari 2021 
Menganti Dukuhan 

gang 8, Gresik 

Menentukan harga jual 

dan desain packaging  

9 11 Februari 2021 
Menganti Dukuhan 

gang 8, Gresik 
Pemotretan produk  

10 13 Februari 2021 
Menganti Dukuhan 

gang 8, Gresik 
Uji minat pasar 

Sumber: Data Diolah (2021) 
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Tabel 3.3 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian (Lanjutan) 

Nomor Tanggal Tempat Keterangan 

10 2 April 2021 
Menganti Dukuhan 

gang 8, Gresik 

Melakukan penjualan 

produk 

11 9 April 2021 
Menganti Dukuhan 

gang 8, Gresik 

Melakukan wawancara 

dengan responden 

12 12 April 2021 
Menganti Dukuhan 

gang 8, Gresik 

Mengolah data wawancara 

dan menganalisis data 

Sumber: Data Diolah (2021) 

 

3.5 Sumber Data 

Dalam melakukan penelitian terdapat dua jenis sumber data yaitu sumber 

primer dan sumber sekunder. Sumber primer yaitu data yang dihasilkan langsung 

oleh peneliti seperti memberikan kuesioner kepada panelis pada saat melakukan 

uji organoleptik, sedangkan sumber sekunder yaitu data yang dihasilkan secara 

tidak langsung oleh peneliti seperti pengumpulan data dari studi pustaka, buku, 

jurnal, dan penelitian lainnya (Indrawan dan Yaniawati, 2016:141). Pengumpulan 

data dari penelitian produk ini peneliti menggunakan sumber data primer berupa 

kuesioner yang bertujuan untuk melihat kesukaan panelis terhadap produk donat 

Apel Anna yang dihasilkan. Data sekunder pada penelitian produk ini diperoleh 

dari jurnal, artikel, buku, resep, dan penelitian lainnya yang dapat dijadikan acuan 

untuk mengembangkan produk donat tepung Apel Anna oleh peneliti. 

 

3.5.1 Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini subjek penelitian dibagi menjadi tiga yaitu informan, 

responden, dan panelis. Subjek penelitian sebagai informan adalah orang yang 
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memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian 

(Moleong, 2012:97). Dalam penelitian ini informan yang dimaksud adalah orang 

yang akan diwawancarai dan diminta informasinya sebanyak tiga orang yang telah 

melakukan pembelian produk. Dalam subjek penelitian ini panelis yang dimaksud 

adalah 30 panelis uji organoleptic dan uji minat pasar sebanyak 105 responden 

yang telah mencoba dan mengisi kuesioner produk donat dengan penambahan 

tepung buah Apel Anna.  

 

3.5.2 Penjaringan Data 

1 Proses Pembuatan Produk Donat dengan Penambahan Tepung Buah Apel 

Anna 

Berikut adalah proses pembuatan donat dengan penambahan tepung buah 

Apel Anna: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1      Proses Pembuatan Donat Apel 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Berdasarkan Gambar 3.1, maka dapat diuraikan proses pembuatan produk 

donat dengan penambahan tepung buah Apel Anna adalah sebagai berikut: 

a. Siapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan. Cuci buah apel 

sampai bersih. Keringkan dengan menggunakan dua perlakuan, yaitu: 

1.1 Oven 

1.2 Microwave-Oven  

2. Pencampuran dan pengadukan  

3. Fermentasi I 4. Penimbangan Adonan 5. Fermentasi II 

6. Pembentukan Adonan 7. Fermentasi III 8. Proses Penggorengan 

9. Donat Apel Anna 

1.Menyiapkan alat dan bahan 
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1) Perlakuan 1: buah Apel Anna fresh yang sudah dicuci dan dipotong 

kecil-kecil, kemudian dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 

105˚C selama 9 jam. Haluskan dengan menggunakan blender dan 

ayak hingga halus.  

2) Perlakuan 2: buah Apel Anna di blanch menggunakan microwave 

selama 2 menit. 

b. Campurkan bahan kering seperti tepung terigu, gula, garam, ragi, dan 

tepung Apel Anna, kemudian aduk rata selama 30 menit menggunakan 

mixer dengan kecepatan rendah atau satu. Tambahkan susu dan telur, aduk 

menggunakan mixer dengan kecepatan sedang hingga membentuk adonan. 

Terakhir tambahkan mentega atau butter dan garam, aduk menggunakan 

mixer dengan kecepatan sedang sampai adonan kalis.  

c. Letakkan adonan di wadah dan tutup dengan plastic wrap. Diamkan 

selama 40 menit untuk proses fermentasi I.  

d. Timbang adonan seberat 50 gram, letakkan di atas tray dan tutup dengan 

plastic wrap agar tidak banyak udara yang masuk.  

e. Tutup kembali adonan, kemudian diamkan selama 30 menit untuk proses 

fermentasi ke II.  

f. Beri lubang di tengah adonan donat. 

g. Tutup kembali dengan plastic wrap dan diamkan selama 20 menit untuk 

proses fermentasi ke III.  

h. Panaskan minyak dengan suhu 85˚C kemudian goreng donat sampai 

matang dan warnanya kuning kecokelatan.  
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i. Donat siap disajikan.  

 

 Penjaringan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling 

kuota. Menurut Sugiyono (2013:81) teknik sampling kuota adalah teknik yang 

digunakan untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri 

tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. Penjaringan data yang dilakukan 

dalam penelitian ini yaitu menentukan jumlah panelis untuk uji organoleptik yaitu 

sebanyak 30 panelis dengan masing-masing tiga kali pengulangan dan 

menentukan jumlah informan yang akan diwawancara sebanyak tiga orang yang 

telah membeli produk donat dengan penambahan tepung buah Apel Anna. Setelah 

itu peneliti akan menganalisis data yang didapat dari hasil wawancara. 

 

1 Uji Coba Produk 

 Uji coba produk dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang 

digunakan untuk menentukan warna, rasa, aroma, tekstur, dan minat panelis 

terhadap produk donat dengan penambahan tepung buah apel. Bagian ini terdiri 

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

data. 

 

2 Desain Uji Coba 

Desain uji coba dalam pengembangan produk donat dengan penambahan 

tepung buah Apel Anna ini dilakukan dengan menggunakan desain uji coba 

eksperimental yang bertujuan untuk mengetahui mutu produk yang dihasilkan, 
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mendapatkan informasi mana produk donat yang paling enak, dan yang paling 

disukai oleh panelis dari segi warna, aroma, rasa, dan tekstur. Tahap pertama yang 

akan dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data mengenai produk donat 

dan buah Apel Anna. Selanjutnya peneliti membuat produk dengan penambahan 

tepung buah Apel Anna yang akan diberikan dua perlakuan yaitu: oven dan 

microwave-oven. Setiap perlakuan akan diberikan tiga eksperimen dengan jumlah 

tepung Apel Anna yang berbeda, masing-masing 8% (26 gram), 12% (39 gram), 

dan 16% (52 gram). Desain uji coba yang akan dilakukan, diberikan kepada 30 

panelis dengan diberikan dua perlakuan, tiga kali pengulangan dan dilaksanakan 

pada waktu yang berbeda. 

 

3.6 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mendapatkan data yang diperlukan seperti membagikan kuesioner, wawancara, 

dan observasi (Sugiyono, 2017:137). Pada penelitian produk ini peneliti 

menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data dan akan diberikan 

kepada 30 panelis yang berdomisili di sekitar peneliti. Peneliti memilih teknik ini 

karena peneliti dapat memberikan pertanyaan yang dapat mendeskripsikan produk 

secara umum, sehingga panelis dapat menjawab sesuai dengan apa yang terlihat 

dan memberikan nilai antara satu hingga empat pada indikator warna, aroma, rasa 

dan tekstur. Berikut adalah tingkat uji kesukaan panelis 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   

Peneliti melanjutkan dengan penjualan produk dan dilakukan wawancara 

sebanyak tiga orang konsumen, kemudian hasil data tersebut akan dianalisis oleh 

peneliti.  

 

3.7 Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2017:232) analisis data merupakan proses mengolah 

data setelah informan dan panelis memberikan data atau data yang didapat dari 

sumber lain terkumpul, kemudian mengelompokkan data sesuai dengan variabel 

dan jenis responden, menabulasi data sesuai dengan variabel, menyajikan data 

setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah, dan hipotesis yang telah diajukan. Analisis data dalam penelitian produk 

donat dengan penambahan tepung buah Apel Anna ini, peneliti menggunakan 

teknik analisis data metode eksperimen, metode observasi, uji organoleptik, uji 

ANOVA, dan uji minat pasar. 

1. Metode Eksperimen  

Metode eksperimen adalah metode yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

objek yang diberikan perlakuan yang sesuai dengan tujuan peneliti (Siyoto dan 

Sodik, 2015:22). Peneliti melakukan dua perlakuan dengan tiga kali pengulangan 

terhadap produk donat dengan penambahan tepung buah Apel Anna. Perbedaan 

perlakuan dan jumlah persentase penggunaan tepung buah Apel Anna dilakukan 
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karena ingin mendapatkan persentase yang tepat dan mendapatkan hasil produk 

donat yang terbaik menurut peneliti dan panelis.  

2. Metode Observasi 

Metode observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara pengamatan proses penelitian yang sedang terjadi (Siyoto dan Sodik, 

2015:77). Observasi yang akan dilakukan pada penelitian produk ini peneliti akan 

mengamati dan membandingkan hasil dari eksperimen tehadap perlakuan dan 

pengulangan yang dilakukan. Metode observasi yang peneliti lakukan bertujuan 

untuk mendapatkan hasil data yang akurat. 

3. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik merupakan salah satu penilaian panelis terhadap produk 

donat dengan penambahan tepung buah Apel Anna yang menggunakan empat 

parameter yaitu warna, aroma, rasa, dan tekstur (Noviyanti dkk, 2016:60). Dalam 

penelitian produk donat ini, peneliti akan meminta panelis untuk mencoba produk 

yang merupakan hasil dari penelitian, kemudian panelis mengisi kuesioner untuk 

setiap sampel produk yang telah diberikan oleh peneliti.  

4. Uji ANOVA 

Uji ANOVA (analysis of variance) merupakan metode analisis satu jalur 

yang digunakan untuk menguji rata-rata data atau kelompok statistik inferensial. 

Cara untuk menguji statistik uji ANOVA yaitu apabila nilai p value > 0,05 maka 

H0 diterima, sedangkan apabila p value < 0,05 maka H0 ditolak (Marpaung dkk, 

2017:156). Dalam penelitian produk donat dengan penambahan tepung buah Apel 
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Anna, peneliti menggunakan uji ANOVA untuk mengolah data hasil uji 

organoleptik. 

5. Uji Minat Pasar 

Uji minat pasar adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengetahui minat dan karakteristik perilaku pembelian dari segmen pasar yang 

dituju (Kotler dan Armstrong, 2012:59). Peneliti menggunakan uji minat pasar 

karena digunakan untuk mengetahui minat responden terhadap produk yang 

dihasilkan yaitu produk donat yang ditambahkan dengan tepung buah Apel Anna. 

produk donat yang akan diuji minat telah dikemas dan siap untuk dijual. 

6. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk analisis data 

dengan mendeskripsikan atau memberikan gambaran umum data yang terkumpul 

sebagaimana adanya dan tidak bermaksud untuk membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:207). Dalam penelitian 

ini, peneliti akan menggunakan statistik deskriptif untuk memproses data hasil uji 

organoleptik yang mencakup aroma, rasa, warna, dan tekstur dengan membagikan 

tujuh jenis produk uji coba kepada 30 panelis dan mengisi lembar kuesioner pada 

setiap pengulangan.   

7. Analisis Kualitatif 

Analisis data bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang dilakukan 

berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis, dan 

hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Analisis data 

dilakukan sejak merumuskan masalah, sebelum penelitian, selama penelitian, dan 
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berlangsung sampai setelah penelitian (Sugiyono, 2016:336). Dalam penelitian ini 

analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari uji-uji yang telah 

dilakukan kemudian melakukan wawancara terhadap informan. Pernyataan 

informan yang didapat merupakan data terkumpul yang akan diolah sebagai 

pembahasan dan penarikan kesimpulan.  

 

3.8 Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2018:121) hasil penelitian valid apabila ada kesamaan 

antara data yang terkumpul dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek yang 

diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang harus diukur. Sedangkan untuk instrumen reliabel merupakan 

instrumen yang digunakan untuk mengukur objek yang sama secara berkali-kali 

dan mendapatkan hasil yang sama. Validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini 

meliputi uji organoleptik sebanyak tiga kali pengulangan dengan masing-masing 

30 panelis, uji minat pasar sebanyak 105 responden, dan wawancara sebanyak tiga 

orang.  

 

3.9 Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan temuan menggunakan model 

triangulasi. Menurut Sugiyono (2015:276) triangulasi merupakan teknik 

pemeriksaan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang ada. Triangulasi juga menggunakan hal-hal yang lain selain 
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penelitian yang bertujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data yang didapatkan dalam penelitian.  

 

3.10 Tahapan Penelitian 

Menurut Creswell (2013:57) terdapat enam tahapan dalam penelitian 

kualitatif yaitu: 

1. Identifikasi Masalah 

Pada tahap pertama ini peneliti mulai mengidentifikasi masalah yang akan 

diteliti. Peneliti diminta untuk menjelaskan alasan mengapa penelitian 

tersebut merupakan hal yang penting.  

2. Meninjau Literatur 

Pada tahap kedua ini, peneliti mencari bahan bacaan yang terdiri dari 

penelitian terdahulu, buku, jurnal yang membuat bahasan, dan teori yang 

digunakan sebagai penunjang informasi.  

3. Maksud dan Tujuan Peneliti 

Pada tahap ketiga ini peneliti menentukan maksud dan tujuan penelitian 

serta rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut. 

4. Pengumpulan Data 

Pada tahap keempat ini, peneliti melakukan pengumpulan data yang 

berupa wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terpilih. 
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5. Analisis dan Penafsiran Data 

Pada tahap kelima ini, peneliti menyusun hasil dengan cara meringkas, 

mengklasifikasi, dan mengategorikan data yang menjawab rumusan 

masalah penelitian. 

6. Pelaporan 

Pada tahap terakhir ini peneliti melaporkan hasil analisis yang ditulis 

dalam bentuk kesimpulan secara keseluruhan.  

  

 


