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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti ingin menganalisis bagaimana penerimaan 

pasar terhadap serundeng dengan pemanfaatan ubi kayu di Surabaya. Peneliti 

ingin mendapatkan hasil yang mendalam dan lengkap dengan terjun secara 

langsung ke lapangan, oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif. Menurut Mulyadi (2011:127-130), penelitian adalah proses yang 

dilakukan dengan langkah-langkah tertentu secara kritis dan teliti untuk mencari 

fakta-fakta. Penelitian dilakukan karena adanya masalah yang dirasakan banyak 

orang. Jenis penelitian yang digunakan adalah aliran fenomenologi, dimana untuk 

memahami makna dari suatu pengalaman dan ditekankan kepada kesadaran yang 

disengaja (intentionality of consciousness) karena gambaran, ingatan, dan makna 

merupakan bagian dari pengalaman. Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan dimana peneliti mengembangkan produk yang telah ada dan 

dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian pengembangan ini telah dilakukan 

oleh peneliti terdahulu dengan judul “Serundeng Ubi sebagai Salah Satu Peluang 

Usaha dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga: Studi Kasus pada Usaha 

Marisa di Kota Padang”. 
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3.2 Kehadiran Peneliti  

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti adalah yang paling utama dan 

penting sebagai instrumen utama. Pada penelitian kualitatif, peneliti harus hadir 

dan bisa diterima oleh informan serta lingkungannya agar mendapatkan data 

tersembunyi dalam bahasa tubuh dan perilaku sehingga realitas dan interaksi akan 

sulit didapatkan apabila tidak ada kehadiran peneliti (Mulyadi, 2011:131). Pada 

proses uji organoleptik, peneliti hadir dan memilih panelis secara acak yang 

nantinya akan diberikan sampel serta diberikan kertas kuesioner uji organoleptik 

dan kuesioner uji minat pasar secara bersamaan untuk diisi. Kehadiran penulis 

diketahui statusnya sebagai penulis oleh subjek atau informan. 

 

3.3      Prosedur Pengembangan 

Prosedur penelitian yang akan dilakukan dalam kreasi produk serundeng 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti melakukan prosedur pengembangan dengan mencari referensi 

bahan-bahan yang dipakai dan proses pembuatan serundeng. Data yang 

dikumpulkan dapat dari jurnal ilmiah, resep, situs resmi, dan buku yang 

telah memuat penelitian terdahulu. 

2. Pengujian produk serundeng dengan substitusi ubi kayu dilakukan dengan 

dua perlakuan yaitu pengeringan sinar matahari dan oven dengan tiga 

persentase yang berbeda yaitu 60%, 70%, 80%, dimana 60% merupakan 

serundeng dengan komposisi ubi kayu yang digunakan adalah 150 gram, 
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70% dengan komposisi ubi kayu 300 gram, dan 80% dengan komposisi 

ubi kayu 450 gram.  

3. Serundeng ubi kayu yang telah jadi akan diujikan kepada panelis untuk uji 

organoleptik yang meliputi aroma, warna, rasa, dan tekstur dengan 

membagikan sampel kepada para panelis. 

4. Bukan hanya uji organoleptik, uji minat pasar juga akan dilaksanakan  

untuk mengetahui pandangan konsumen terhadap logo, kemasan dari 

produk, dan rencana pemasaran. 

5. Menentukan harga jual produk dengan melakukan perhitungan pokok 

produksi. Setelah itu, peneliti menawarkan dan melakukan penjualan 

produk kepada masyarakat umum melalui media sosial atau secara 

langsung. 

 

3.3.1 Lokasi dan Periode Penelitian 

1. Bahan 

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Serundeng Ubi Kayu 

Nomor                 Nama Bahan 
            
                Satuan 

60% 70% 80% 
1 Ubi kayu 150 300 450 Gram 
2 Bawang putih 2 2 2 Siung 
3 Bawang merah 5 5 5 Siung 
4 Kunyit 2 2 2 Sentimeter 
5 Biji ketumbar 1 1 1 Sendok teh 
6 Cabai merah 10 10 10 Gram 
7 Gula merah 50 50 50 Gram 
8 Daun jeruk purut 2 2 2 Lembar 
9 Garam 3 3 3 Gram 
10  Minyak goreng 20 20 20 Mililiter 
11 Bawang goreng 10 10 10 Gram 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

Jumlah	
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2. Peralatan Penelitian 

Tabel 3.2 Perkiraan Peralatan Penelitian dalam Pembuatan Serundeng Ubi Kayu 
Nomor Nama Alat Jumlah Satuan Keterangan 

1 Pemarut 1 Buah Memarut ubi kayu 
2 Pisau 1  Buah Memotong bahan-bahan 
3 Wajan 1 Buah Memasak ubi kayu. 

4 Bowl Plastik 2 Buah 
Sebagai tempat untuk proses 

pengeringan ubi kayu di 
bawah sinar matahari. 

5 Sendok 1 Buah Menakar bahan. 

6 Oven 1 Buah Proses pengeringan ubi kayu 
di dalam oven. 

7 Talenan 1 Buah Sebagai alas untuk memotong 
bahan-bahan. 

8 Timbangan 1 Buah Menimbang jumlah bahan-
bahan. 

9 Portable Gas Stove 1 Buah Peralatan untuk memasak. 

10 Spatula 1 Buah Mengaduk ubi kayu yang 
dimasak di atas wajan. 

11 Meja Kerja 1 Buah Sebagai tempat untuk 
membuat serundeng ubi kayu. 

12 Serbet 1 Buah Membersihkan dan 
mengeringkan. 

13 Kamera 
Handphone 1 Buah Mengambil foto saat proses 

pembuatan serundeng. 

14 Blender 1 Buah Menghaluskan bumbu rempah-
rempah dan serundeng. 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

Tabel 3.3 Lokasi dan Periode Penelitian 

Nomor           Hari dan Tanggal           Pelaksanaan Kegiatan            Lokasi 

1 Jumat, 6 November 
2020 Uji coba produk pertama Darmo Permai Utara 

XII/22, Surabaya, Indonesia 

2 Minggu, 15 November 
2020 Uji coba produk kedua Darmo Permai Utara 

XII/22, Surabaya, Indonesia 

3 Minggu, 22 November 
2020 Uji coba produk ketiga Darmo Permai Utara 

XII/22, Surabaya, Indonesia 
Sumber: Data Diolah (2020) 
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Tabel 3.3 Lokasi dan Periode Penelitian (Lanjutan) 
Nomor  Hari dan Tanggal  Pelaksanaan Kegiatan Lokasi 

4 Jumat, 4 Desember 
2020 

Uji organoleptik pertama dan uji 
minat pasar Pakuwon Mall Surabaya 

5 Minggu, 6 Desember 
2020 

Uji organoleptik pertama dan uji 
minat pasar Pakuwon Mall Surabaya 

6 Sabtu, 12 Desember 
2020 

Uji organoleptik kedua dan uji 
minat pasar Pakuwon Mall Surabaya 

7 Selasa, 15 Desember 
2020 

Uji organoleptik ketiga dan uji 
minat pasar Pakuwon Mall Surabaya 

8 Minggu, 27 Desember 
2020 

Uji organoleptik ketiga dan uji 
minat pasar Pakuwon Mall Surabaya 

9 Jumat, 1 Januari 2021 Mengolah data dari uji 
organoleptik dan uji minat pasar 

Darmo Permai Utara 
XII/22, Surabaya, Indonesia 

9 Rabu, 10 Maret 2021 
dan seterusnya 

Membuka pre-order produk 
serundeng ubi kayu melalui 

media sosial 
Online 

10 Minggu, 14 Maret 2021 
dan seterusnya 

Membuat serundeng ubi kayu 
sesuai pesanan dan mengirim 

produk ke konsumen dan 
wawancara dengan informan 

pertama 

Apartemen Tangling 

11 Rabu, 17 Maret 2021 Wawancara dengan informan 
kedua dan ketiga 

Darmo Permai Utara XII/26 
dan Darmo Permai Utara 

XII/28, Surabaya, Indonesia 

12 Selasa, 23 Maret 2021 Wawancara dengan informan 
keempat 

Ruko Taman Gapura, Blok 
CG3, Gwalk Citraland 

13 Rabu, 24 Maret 2021 Mengolah data hasil wawancara 
dengan informan 

Darmo Permai Utara 
XII/22, Surabaya, Indonesia 

14 Kamis, 25 Maret 2021 Penyusunan laporan Darmo Permai Utara 
XII/22, Surabaya, Indonesia 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

3.4 Sumber Data 

 Dalam penelitian, sumber data merupakan salah satu bagian penting dalam 

penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data 

primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dengan teknik wawancara 

informan atau sumber langsung sedangkan data sekunder merupakan data yang 

digunakan untuk mendukung data primer yang dapat diperoleh melalui jurnal dan 

buku yang berkaitan dengan penelitian ini (Sugiyono, 2013:148). 
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3.4.1 Subjek Penelitian  

	 Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Surabaya. 

Subjek dan objek penelitian memiliki karakteristik dan kualitas tertentu untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya yang dibutuhkan oleh peneliti (Sugiyono, 

2013:80). Dalam proses uji organoleptik terdapat informan dan 90 orang panelis 

yang dipilih secara acak. Pada uji organoleptik, panelis dipilih secara acak untuk 

mengetahui kelayakan produk yang akan dikembangkan dan apakah dapat 

diterima oleh masyarakat. Informan pada uji minat pasar dengan tujuan untuk 

pengumpulan data serta dilakukan wawancara sebagai feedback pada penelitian 

penerimaan pasar terhadap serundeng dengan pemanfaatan ubi kayu di Surabaya. 

 

3.4.2    Penjaringan Data 

Gambar 3.1    Proses Pembuatan Serundeng Ubi Kayu 
Sumber: Data Diolah (2020) 

	 Ubi kayu dipasrah setelah dikupas kulitnya	

Masukkan bumbu dan ubi kayu yang telah 
dikeringkan ke dalam wajan dan sangrai 
sampai setengah kering dan tercampur rata	

Haluskan bahan rempah-rempah yang perlu 
dihaluskan	

Perlakuan 1: Pengeringan matahari	 Perlakuan 2: Pengeringan oven	

Ubi kayu dikeringkan di bawah sinar matahari 
selama lima hari	

Ubi kayu dikeringkan dalam oven selama satu 
jam dengan suhu 75°C 	

Blender serundeng sampai agak halus dan 
sangrai lagi sampai kering serta renyah lalu 
tambahkan bawang goreng	

Haluskan bahan rempah-rempah yang perlu 
dihaluskan	

Masukkan bumbu dan ubi kayu yang telah 
dikeringkan ke dalam wajan dan sangrai 
sampai setengah kering dan tercampur rata	

Blender serundeng sampai agak halus dan 
sangrai lagi sampai kering serta renyah lalu 
tambahkan bawang goreng	
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Proses pembuatan serundeng ubi kayu pada Gambar 3.1 dapat dijelaskan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Ubi kayu dipasrah setelah dicuci bersih dan dibersihkan dari kulitnya. 

2.1 Perlakuan 1: Keringkan ubi kayu yang telah dipasrah di bawah sinar 

matahari selama lima hari. 

2.2 Perlakuan 2: Keringkan ubi kayu yang telah dipasrah di dalam oven 

selama satu jam dengan suhu 75°C. 

3. Haluskan bahan rempah-rempah yang perlu dihaluskan yaitu bawang 

putih, bawang merah, kunyit, ketumbar, cabai merah besar, gula merah, 

dan garam bersama minyak goreng. 

4. Masukkan bumbu-bumbu halus bersama ubi kayu yang telah dikeringkan 

serta daun jeruk purut ke dalam wajan dan sangrai sampai bumbu 

tercampur rata. 

5. Sangrai serundeng ubi kayu sampai setengah kering, tercampur rata, dan 

harum. 

6. Blender serundeng yang sudah setengah kering sampai menjadi agak halus 

lalu sangrai lagi serundeng sehingga menjadi kering dan renyah kemudian 

tambahkan bawang goreng dan campur dengan rata. 

 

3.4.3 Uji Coba Produk 

 Uji coba produk pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan 

data yang akan digunakan untuk mengetahui kelayakan produk, penerimaan, dan 

penilaian panelis terhadap aroma, warna, rasa, dan tekstur dari serundeng ubi 
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kayu. Bagian ini tersusun atas desain uji coba, jenis data, pengumpulan data, dan 

analisis data. 

 

3.4.4 Desain Uji Coba 

Desain uji coba dalam penelitian ini dilakukan satu tahapan yaitu uji 

kelompok besar. Sampel yang diujikan akan diberi kode masing-masing agar 

dapat memudahkan panelis dalam menentukan produk yang paling disukai. 

Panelis yang dipilih adalah orang yang belum terlatih dalam melakukan pengujian 

organoleptik dan penilaian atau sensori. Pada uji organoleptik yang dilaksanakan, 

panelis akan memberikan penilaian secara subjektif terhadap aroma, warna, rasa, 

dan tekstur dari setiap sampel. 

Tabel 3.4 Kode Desain Uji Coba  

Pengulangan Kontrol 
Perlakuan 1 (Pengeringan 

Matahari) 
Perlakuan 2 (Pengeringan 

Oven) 

0% 60% 70% 80% 60% 70% 80% 
Pertama M05 M01 M02 M03 P01 P02 P03 
Kedua M05 M04 M06 M07 P04 P06 P07 
Ketiga M05 M08 M09 M10 P08 P09 P10 

Keterangan: “M”: Kode Matahari dan “P”: Kode Oven. 
Sumber: Data Diolah (2020) 
 

3.5 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk uji organoleptik serundeng ubi kayu. 

Uji organoleptik dilaksanakan dengan memilih panelis secara acak dan menguji 

kesukaan panelis terhadap produk serundeng ubi kayu dengan membagikan 

kuesioner dan wawancara konsumen untuk meminta feedback. Produk serundeng 

ubi kayu dinilai dari aroma, warna, rasa, dan tekstur dengan uji hedonik paling 
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disukai panelis yang diberi angka satu sampai dengan empat. Satu untuk sangat 

tidak suka, dua untuk tidak suka, tiga untuk suka, dan empat sangat suka.  

Tabel 3.5 Skor Skala Hedonik Empat Kategori 
Jawaban Bobot Penilaian 

Sangat Tidak Suka (STS) 1 

Tidak Suka (TS) 2 

Suka (S) 3 

Sangat Suka (SS) 4 

Sumber: Data Diolah (2020) 
 

3.6 Analisis Data 

 Teknik analisis data adalah proses mencari dan pengelompokkan data 

secara sistematis yang diperoleh dari hasil catatan lapangan, wawancara, dan 

dokumentasi. Data tersebut kemudian disusun ke dalam kategori, menjabarkan ke 

unit-unit, melakukan sintesa, disusun dalam pola, memilih mana yang penting 

serta akan dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dimengerti oleh diri 

sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2013:244). 

 

1. Metode Eksperimen 

Eksperimen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengolahan ubi 

kayu menjadi serundeng sebagai pengganti kelapa dengan dua perlakuan dan 

masing-masing perlakuan terdapat tiga persentase. Metode eksperimen berfokus 

dimana dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok 

pembanding. Kelompok kontrol akan diberikan treatment tertentu kemudian hasil 

dari kedua kelompok tersebut akan dibandingkan (Priyono, 2016:43). Tujuan dari 
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uji coba eksperimen dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi dari 

persentase pemanfaatan ubi kayu dalam pembuatan serundeng yang terbaik. 

 

2. Metode Observasi 

Metode observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas 

sebuah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus untuk menghasilkan fakta 

(Hasanah, 2016:26). Dalam observasi hasil percobaan, metode yang digunakan 

peneliti berdasarkan pada resep yang telah ada agar dapat menghasilkan produk 

serundeng ubi kayu dengan aroma, warna, rasa, dan tekstur yang baik. Pada 

pengembangan resep substitusi ubi kayu pada pembuatan serundeng dilakukan 

observasi agar produk yang dihasilkan dapat serupa dengan produk asli dan dapat 

mengontrol setiap pembuatan produk. 

 

3. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik atau uji sensori adalah cara pengujian yang menggunakan 

alat indra manusia yaitu indra penglihat, perasa, pencium, dan peraba sebagai alat 

pengukur pada penerimaan suatu produk (Suryono dkk, 2018:96). Uji 

organoleptik dilakukan untuk mengetahui hasil dan karakter dari serundeng ubi 

kayu dilihat pada tingkat kesukaan para panelis terhadap produk yang dihasilkan. 

 

4. Uji ANOVA 

Metode ANOVA atau yang biasa disebut analysis of variance adalah alat 

uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis. Pengujian ANOVA 
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tergolong dalam uji perbandingan (komparatif) yang memiliki tujuan untuk 

membandingkan apakah rata-rata tiga kelompok atau lebih yang diuji berbeda 

secara signifikan atau tidak (Martono, 2011:174). 

 

5. Uji Minat Pasar 

Uji minat pasar dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah 

aspek bisnis yang akan dijalankan dapat diterima oleh responden atau calon 

konsumen. Nantinya para responden akan memberikan penilaian terhadap produk 

dari logo, kemasan, strategi pemasaran untuk penjualan, dan harga jual yang 

sesuai untuk produk serundeng ubi kayu yang ditawarkan. 

 

6. Statistik Deskriptif 

Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan sebagai pengolah data 

uji minat pasar dan organoleptik. Pengolahan data statistik adalah ilmu yang 

mempelajari tentang seluk-beluk data mengenai penafsiran, pengumpulan, 

pengolahan, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka 

(Nasution, 2017:49).   

 

7.  Analisis Data Kualitatif 

Menurut Raco (2010:121-122), analisis data adalah: 

Analisis data disini yang disebut hasil temuan atau findings berarti 
mengatur secara sistematis bahan hasil observasi dan wawancara, 
menafsirkannya, dan menghasilkan suatu pendapat, gagasan, 
pemikiran, dan teori yang baru. Dalam analisis kualitatif, findings 
memiliki arti mencari dan menemukan konsep, tema, pola, 
insights, dan understanding.  
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Analisis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Sebelum di Lapangan 

Penelitian kualitatif dimulai dengan membaca serta mencari data 

melalui jurnal, artikel, buku, dan tinjauan pustaka yang berkaitan 

dengan penelitian. 

2. Analisis Selama di Lapangan 

a. Reduksi Data 

Reduksi data memiliki arti melakukan organisasi data sehingga 

akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Dalam reduksi 

data, data yang dipilih akan disederhanakan dari hasil di lapangan. 

Proses ini dilakukan selama berjalannya pengumpulan data.  

b. Penyajian Data 

Teks naratif adalah bentuk penyajian data yang sering digunakan 

dalam penelitian kualitatif. Menyusun informasi hingga 

memungkinkan untuk ditarik kesimpulan hal tersebut yang 

dinamakan penyajian data. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Hasil kesimpulan tergantung hasil dari kecakapan peneliti dan 

catatan lapangan. Dalam upaya mendapatkan kesimpulan yang 

dapat mencapai sebuah validitas, sebaiknya perlu diverifikasi untuk 

mencari kebenaran. 
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3.7 Validitas dan Reliabilitas 

Pada penelitian kualitatif, derajat ketepatan antara data yang dilaporkan 

peneliti dengan data yang terjadi pada objek penelitian sudah akurat atau belum 

disebut validitas. Dikatakan valid apabila data kualitatif tidak memiliki perbedaan 

dari yang dilaporkan oleh peneliti dengan yang terjadi pada objek. Pada penelitian 

kualitatif, reliabilitas adalah suatu realitas memiliki sifat ganda dan selalu berubah 

sehingga tidak ada yang konsisten (Hardani dkk, 2020:198).  

 

3.8 Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Uji keabsahan pada penelitian ini akan menggunakan metode triangulasi 

sumber. Triangulasi adalah informasi yang didapatkan dari beberapa sumber yang 

diperiksa dengan dokumen dan data pengamatan. Keabsahan temuan diperoleh 

dengan membandingkan data wawancara yang diperoleh dari beberapa informan 

(Salim dan Syahrum, 2012:166). 

 

3.9 Tahapan Penelitian 

Dalam proses penelitian kualitatif, Creswell (2008:57) memaparkan 

beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang peneliti kualitatif. Tahapan 

penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi topik penelitian. Peneliti mengidentifikasi topik atau studi 

awal yang menarik bagi penelitian. 
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2. Meninjau literatur. Peneliti mencari informasi mengenai objek dan subjek 

penelitian melalui penelitian terdahulu, jurnal, dan buku yang berkaitan 

dengan penerimaan pasar sebagai acuan untuk pertanyaan. 

3. Memilih peserta atau objek. Mencari empat orang informan warga Surabaya 

yang dipilih secara acak. 

4. Pengumpulan data. Mengumpulkan data dari informan dengan cara 

melakukan wawancara. 

5. Menganalisis dan menafsirkan data. Peneliti mengolah dan melakukan analisa 

data. 

6. Pelaporan dan melakukan evaluasi penelitian. Merumuskan kesimpulan hasil 

analisis data. 

	


