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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode mixed 

methods, yaitu metode penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif 

dan kualitatif (Sugiyono, 2017:38). Metode kuantitatif dapat disebut sebagai 

metode yang ilmiah karena menggunakan langkah-langkah yang ketat, objektif, 

serta peneliti menjaga jarak dengan yang subjek penelitian, sehingga metode 

kuantitatif lebih bersifat confirmatory yaitu bertujuan untuk menguji teori serta 

hubungan antar variabel (Sugiyono, 2017:2). Menurut Sugiyono (2017:9), metode 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

kondisi objek yang alamiah, yaitu peneliti tidak memanipulasi objek, memberikan 

data sesuai dengan apa adanya, serta analisis data yang dilakukan bersifat induktif 

yang bertujuan untuk memahami makna, mengonstruksi suatu fenomena dan 

menemukan hipotesis.  

Peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui cita rasa, warna, 

aroma, tekstur, dan minat pasar terhadap brioche sandwich dengan 

penambahan tepung pisang kepok putih melalui uji organoleptik dan uji 

minat pasar, sehingga dibutuhkan pendekatan kuantitatif dengan metode 

analisis data statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode analisis 

data yang digunakan apabila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data 
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sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang umum atau 

menggeneralisasi suatu populasi (Samsu, 2017:152).  

 Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan 

strategi pemasaran terhadap produk brioche sandwich dengan penambahan tepung 

pisang kepok putih di Surabaya. Peneliti ingin terjun ke lapangan supaya dapat 

memahami makna dan mengeksplorasi teori melalui wawancara yang mendalam 

terhadap informan, sehingga peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah aliran fenomenologi, yang 

mengidentifikasi pengalaman hidup manusia tentang suatu fenomena tertentu 

berdasarkan sudut pandang individu (Samsu, 2017:71). Sifat penelitian yang 

digunakan adalah penelitian pengembangan, yang merupakan penelitian dengan 

penambahan indikator yang baru dari penelitian sebelumnya yaitu proses, orang, 

dan personalisasi sebagai elemen bauran pemasaran untuk penerapan strategi 

pemasaran produk brioche sandwich. 

 

3.2 Kehadiran Peneliti  

Kehadiran peneliti di lapangan adalah sebagai instrumen dan pengumpul 

data. Peneliti hadir dan terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data uji 

organoleptik, uji minat pasar, dan wawancara terstruktur mengenai strategi 

pemasaran terkait produk brioche sandwich. Peran peneliti adalah sebagai 

pengamat partisipan, yaitu peneliti masuk ke dalam kelompok dan dengan terbuka 

menyatakan identitas diri sebagai pengamat, lalu peneliti akan melakukan 

observasi terhadap subjek penelitian (Hasanah, 2016:31).  
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3.3 Lokasi dan Periode Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Surabaya, Kabupaten Jawa Timur. 

Kabupaten Jawa Timur dipilih karena merupakan kabupaten dengan produksi 

buah pisang terbesar di Indonesia dan memiliki potensi untuk perkembangan 

bisnis kreasi produk. Penelitian ini akan membutuhkan beberapa bahan, peralatan, 

serta perencanaan waktu dan lokasi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:  

Tabel 3.1 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian 
Nomor Hari, Tanggal Tempat  Keterangan 

1 Senin, 9 November 2020 
Super Indo Surabaya, 

Sinar Yong Surabaya 
Membeli bahan untuk penelitian. 

2 
Selasa, 10 November 

2020 

Kalijudan Taruna, 

Surabaya 

Membuat produk eksperimen yaitu 

tepung pisang kepok putih. 

3 Rabu, 11 November 2020 Kalijudan Taruna, 

Surabaya 

Membuat produk eksperimen yaitu 

brioche kontrol yang belum ditambahkan 

tepung pisang kepok putih. 

4 
Kamis, 12 November 

2020 

Kalijudan Taruna, 

Surabaya 

Percobaan pertama pembuatan produk 

eksperimen yaitu brioche sandwich 

dengan penambahan tepung pisang kepok 

putih (perlakuan 10%, 20%, dan 30%). 

5 
Minggu, 15 November 

2020 

Kalijudan Taruna, 

Surabaya 

Pembuatan produk eksperimen yaitu 

brioche sandwich dengan penambahan 

tepung pisang kepok putih (perlakuan 

0%, 10%, 20%, dan 30%). 

6 Senin, 16 November 2020 Wilayah Surabaya 
Melakukan tes organoleptik 

(pengulangan pertama). 

7 
Jumat, 20 November 

2020 
Wilayah Surabaya 

Melakukan tes organoleptik 

(pengulangan kedua). 

8 
Kamis, 26 November 

2020 
Wilayah Surabaya 

Melakukan tes organoleptik 

(pengulangan ketiga) dan uji minat pasar. 

9 Sabtu, 28 November 2020 
Kalijudan Taruna, 

Surabaya 
Pengolahan hasil data uji organoleptik. 

10 Selasa, 1 Desember 2020 
Kalijudan Taruna, 

Surabaya 

Menentukan harga jual dan membuat 

desain kemasan. 

11 Kamis, 3 Desember 2020 
Kalijudan Taruna, 

Surabaya 
Pembuatan dan pemotretan produk. 

12 Jumat, 4 Desember 2020 
Kalijudan Taruna, 

Surabaya 

Mendesain produk yang akan diunggah 

pada media sosial. 

13 Senin, 22 Maret 2021 
Kalijudan Taruna, 

Surabaya 

Mengunggah produk pada media sosial 

untuk penjualan produk. 

14 Sabtu, 7 April 2021 Wilayah Surabaya Melakukan penjualan produk. 

15 Jumat, 9 April 2021 
Kantor Pacific Paint, 

Surabaya 

Melakukan wawancara dengan informan 

CL.  

16 Senin, 19 April 2021 Manyar, Surabaya 
Melakukan wawancara dengan informan 

FI.  

17 Kamis, 22 April 2021 
Kalijudan Taruna, 

Surabaya 

Melakukan wawancara dengan informan 

AC.  

18 Selasa, 25 April 2021 Wilayah Surabaya 
Mengolah data wawancara dan 

menganalisis data. 

Sumber: Data Diolah (2021) 
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3.4 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini 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 

yang berupa hasil survei, wawancara ataupun laporan yang ditulis oleh 

peneliti. Data tersebut didapatkan dari hasil uji organoleptik melalui 

kuesioner yang diisi oleh panelis, uji minat pasar melalui survei online, 

serta wawancara yang mendalam dengan informan berdasarkan pertanyaan 

yang telah dirancang sebelumnya. Daftar pertanyaan berisi persepsi 

konsumen terhadap strategi pemasaran dan penerapan bauran pemasaran 

terkait produk brioche sandwich dengan penambahan tepung pisang kepok 

putih. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang dapat diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

data yang didapatkan dari hasil pembelajaran literatur yang ditulis oleh 

orang lain yaitu jurnal, buku, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan 

topik penelitian.  

 

3.4.1 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu panelis yang 

berperan dalam pengisian kuesioner uji organoleptik, responden yang berperan 

dalam pengisian kuesioner uji minat pasar secara online, serta informan yang 
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berperan dalam memberikan informasi serta pendapat atas strategi pemasaran dan 

bauran pemasaran yang terkait dengan produk brioche sandwich melalui 

wawancara dengan peneliti. Subjek penelitian dalam uji organoleptik adalah 30 

panelis yang berbeda dengan tiga kali pengulangan agar dapat memperoleh data 

yang lebih valid. Pemilihan panelis menggunakan teknik pengambilan sampel 

probability sampling untuk memberikan peluang yang sama bagi seluruh unsur 

populasi untuk menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2017:94). Dalam uji minat 

pasar, penelitian ini menggunakan 91 responden yang telah mengisi kuesioner 

online berupa google form. Subjek penelitian dalam proses wawancara dengan 

informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Informan yang 

dipilih dalam penelitian ini adalah konsumen yang telah membeli produk brioche 

sandwich dengan penambahan tepung pisang kepok putih serta pernah membeli 

produk sejenis sandwich sebelumnya.  

 

3.4.2 Penjaringan Data 

1. Bahan 

Tabel 3.2 Bahan Pembuatan Tepung Pisang Kepok Putih (450 gram) 

Nomor Bahan Jumlah  Satuan 
Harga/Berat 

(Rp./Kg) 

Harga/Porsi 

(Rp.) 

1 
Pisang 

Kepok Putih 
1500 Gram 20.000 30.000 

2 Air 3 Liter 950 2.850 

3 
Sodium 

Metabisulfit 
4 Gram 30.000 69 

Total (Rp.) 32.919 

Sumber: Data Diolah (2021) 
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Tabel 3.3 Bahan Pembuatan Brioche Sandwich (50,8 gram atau 20%)  

Nomor Bahan Jumlah  Satuan 
Harga/Berat 

(Rp./Kg) 

Harga/Porsi 

(Rp.) 

1 
Tepung Terigu 

Protein Tinggi 
254 Gram 15.000 3.810 

2 Ragi 3,4 Gram 100.000 340 

3 Garam 10 Gram 11.500 1.150 

4 Gula 50 Gram 14.000 700 

5 Susu 67,5 Mililiter 16.000 1.080 

6 Telur 450 Gram 24.000 10.800 

7 Butter 115 Gram 134.000 14.740 

8 
Tepung Pisang 

Kepok Putih 
50,8 Gram 73.153 3.716 

9 Smoked Beef 40 Gram 110.500 4.420 

10 Keju Cheddar 24 Gram 105.000 2.520 

11 Mayones 5 Gram 27.000 135 

12 Minyak Goreng 10 Mililiter 15.000 150 

Total (Rp.) 43.561 

Sumber: Data Diolah (2021) 

2. Peralatan Penelitian 

Tabel 3.4 Peralatan Pembuatan Brioche Sandwich  
Nomor Peralatan Keterangan 

1 Timbangan 
Untuk mengetahui berat bahan dan menentukan 

berat porsi dari brioche. 

2 Mangkuk 
Untuk menjadi tempat bahan-bahan yang 

digunakan. 

3 Water Jug Untuk menaruh susu. 

4 Sendok Makan Untuk membantu mengambil bahan-bahan. 

5 Kuas Untuk mengoles adonan sebelum dipanggang. 

6 Loyang 
Untuk menaruh adonan brioche yang siap 

diproses. 

7 Standing Mixer 
Untuk mencampur seluruh bahan pembuatan 

brioche. 

8 Electric Oven 
Untuk memanggang adonan brioche yang telah 

jadi. 

9 Plastic Wrap 
Untuk menutup adonan supaya tidak terkena 

udara dari luar. 

10 Cooling Tray 
Untuk meletakkan brioche saat telah dikeluarkan 

dari oven dan menurunkan suhu roti. 

11 Panci Kukus Untuk mengukus pisang kepok putih. 

12 Ayakan Tepung Untuk menyaring bahan-bahan yang digunakan. 

13 Blender 
Untuk menghaluskan pisang kepok putih yang 

telah dikeringkan. 

14 Pisau 
Untuk mengiris pisang kepok putih menjadi 

beberapa bagian. 

Sumber: Data Diolah (2021) 
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Tabel 3.4 Peralatan Pembuatan Brioche Sandwich (Lanjutan) 
Nomor Peralatan Keterangan 

15 Talenan 
Sebagai alas pada bahan-bahan yang akan 

dipotong.  

16 Teflon Panggang 
Untuk memanggang brioche yang telah diberi 

isian. 

17 Food Dehydrator Untuk mengeringkan buah pisang. 

18 Kitchen Towel Untuk mengelap meja dari kotoran. 

19 Meja Kerja 
Sebagai alas untuk menaruh seluruh alat dan 

bahan. 

20 Alat Tulis 
Untuk mencatat hasil eksperimen yang 

dilakukan. 

21 Ponsel Pintar Untuk mendokumentasikan proses eksperimen. 

Sumber: Data Diolah (2021) 

3.  Proses Pembuatan Tepung Pisang Kepok Putih 

 Berikut merupakan diagram alur pembuatan tepung pisang kepok putih: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses Pembuatan Tepung Pisang Kepok Putih 

Sumber: Data Diolah (2021) 

 Berikut adalah penjelasan dari Gambar 3.1 mengenai proses pembuatan 

tepung pisang kepok putih: 

7. Penggilingan 

8. Pengayakan 

9. Tepung Pisang Kepok Putih 

Larutan sodium 

metabisulfit 

60 mesh 

3. Pengukusan 3. Tanpa pengukusan 

4. Pengupasan dan Pengirisan (± 2 milimeter) 

5. Perendaman dalam Larutan  

6. Penirisan dan Pengeringan 

2. Pencucian 

1. Pemisahan dan sortasi pisang kepok putih 

6 jam, suhu 60o 

celcius 
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1. Sortir pisang kepok putih yang tidak memiliki cacat fisik. 

2. Cuci pisang kepok putih hingga tidak ada kotoran dan pisahkan pisang 

kepok putih menjadi dua bagian untuk pemberian perlakuan, yaitu 

perlakuan kukus dan tanpa kukus. 

3. Untuk pemberian perlakuan dalam pengolahan pisang kepok putih: 

3.1  Perlakuan 1: pisang kepok putih dikukus dengan menggunakan air 

mendidih selama 10 menit dengan tujuan supaya dapat mempermudah 

proses pengupasan dan memperbaiki warna tepung dengan meminimalisir 

warna cokelat. 

3.2 Perlakuan 2: pisang kepok putih tanpa perlakuan pengukusan. 

4. Pengupasan kulit pisang dan pengirisan tipis buah pisang kepok putih 

dengan ketebalan ± 2 milimeter.  

5. Perendaman pisang dalam larutan sodium metabisulfit (2 gram/1 liter air) 

selama 5 menit dengan tujuan untuk mengendalikan reaksi pencokelatan 

pada tepung. 

6. Tiriskan dan keringkan pisang menggunakan dehydrator selama 6 jam 

pada suhu 60o celcius hingga pisang tidak memiliki tekstur yang lengket 

dan mudah dipatahkan. 

7. Giling pisang menggunakan blender atau alat penggiling hingga pisang 

memiliki tekstur yang halus. 

8. Ayak tepung pisang dengan menggunakan ayakan mesh 60 . 

9. Tepung pisang siap untuk digunakan. 
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4. Proses Pembuatan Produk Brioche Sandwich dengan Penambahan Tepung 

Pisang Kepok Putih 

 Berikut adalah diagram alur pembuatan produk brioche sandwich dengan 

penambahan tepung pisang kepok putih:  

Gambar 3.2 Proses Pembuatan Brioche sandwich 

Sumber: Data Diolah (2021) 

 Berikut adalah penjelasan dari Gambar 3.2 mengenai proses pembuatan 

produk brioche sandwich dengan penambahan tepung pisang kepok putih: 

1. Campur 194 gram tepung terigu dan tepung pisang kepok putih putih.  

1. Campur tepung pisang kepok putih dan tepung terigu 

2. Adonan biang 

3. Pencampuran kedua 

4. Fermentasi 1 jam 

5. Bentuk 

6. Panggang 

7. Potong brioche 

8. Panggang 

9. Masukkan isian Brioche 

10. Brioche sandwich 

Telur 

Smoked Beef 

Keju Cheddar 

Telur 

Mayones 

Smoked Beef 

Fermentasi 45 menit 

hingga 1 jam 

Fermentasi 45 

menit 
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2. Untuk pembuatan roti: campurkan adonan biang yaitu 60 gram tepung 

terigu, ragi, dan susu hangat ke dalam mangkuk standing mixer hingga 

adonan telah tercampur rata. Kemudian tutup wadah adonan menggunakan 

plastic wrap dan diamkan selama 45 menit. 

3. Masukkan seluruh gula, 180 gram telur, 3 gram garam dan sisa tepung ke 

dalam adonan biang dan campur dengan kecepatan sedang. Apabila 

seluruh adonan telah tercampur dengan rata, naikkan kecepatan standing 

mixer menjadi kecepatan tinggi hingga adonan telah tidak lengket pada 

wadah standing mixer.  

4. Masukkan butter ke dalam adonan perlahan-lahan dalam kecepatan tinggi 

selama 20 menit atau hingga adonan telah elastis dan tidak robek apabila 

ditarik. Fermentasi adonan selama 1 jam dalam keadaan tertutup plastic 

wrap. 

5. Keluarkan gas dari adonan yang telah difermentasi selama 1 jam, 

kemudian bagi adonan lagi menjadi lima bagian yang rata. Lipat adonan 

dengan bentuk letter fold, masukkan kelima adonan yang telah dilipat ke 

dalam loyang, dan fermentasi adonan selama 45 menit hingga 1 jam dalam 

keadaan tertutup plastic wrap. Berikan olesan butter pada loyang dan oles 

permukaan adonan dengan campuran susu dan telur. 

6. Panggang brioche pada suhu 190o celcius selama 30 menit atau hingga 

brioche telah matang. 
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7.  Potong brioche dengan ketebalan 4 centimeter, lalu iris tigaperempat 

bagian brioche pada ketebalan 2 centimeter (tidak sampai putus). Berikan 

olesan butter pada bagian luar brioche. 

8. Untuk pembuatan brioche sandwich: 

8.1 Kocok telur dengan garam, kemudian masak telur di atas teflon yang telah 

diberi minyak goreng hingga matang. 

8.2 Panggang smoked beef  hingga daging telah matang.  

9. Masukkan isian brioche yaitu smoked beef, keju cheddar, telur, dan 

mayones dan panggang brioche sandwich hingga berwarna kecokelatan. 

10. Brioche sandwich telah siap digunakan untuk uji organoleptik. 

 

3.4.3 Desain Uji Coba 

 Desain uji coba dalam pengembangan produk brioche sandwich dengan 

penambahan tepung pisang kepok putih dilakukan dengan menggunakan desain 

faktorial. Tahap pertama yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data 

mengenai produk brioche sandwich dan tepung pisang kepok putih. Kemudian 

peneliti akan membuat produk brioche sandwich dengan penambahan tepung 

pisang kepok putih yang akan diberikan dua perlakuan yaitu proses pengukusan 

dan tanpa proses pengukusan. Kemudian, setiap perlakuan akan mendapatkan tiga 

eksperimen dengan jumlah tepung pisang kepok putih yang berbeda, masing-

masing 25,4 gram (10%), 50,8 gram (20%), dan 76,2 gram (30%) terhadap 

tepung terigu. Pada desain uji coba produk brioche sandwich dengan 

penambahan tepung pisang kepok putih akan dibagi menjadi dua tahap yaitu: 
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1. Uji Perseorangan 

Tahap uji perseorangan ini adalah tahap peneliti melakukan penelitian 

sendiri dengan bereksperimen untuk menentukan komposisi dan resep 

yang akan digunakan. Peneliti akan menentukan rasa, aroma, tekstur, dan 

warna dari kreasi produk berdasarkan resep yang digunakan. 

2. Uji Kelompok Besar 

Tahap uji kelompok besar ini adalah pengujian kreasi produk brioche 

sandwich dengan penambahan tepung pisang kepok putih kepada 30 

panelis tidak terlatih yang akan dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali.  

Tabel 3.5 Desain Uji Coba Perlakuan 1 

No. Bahan 
Kontrol  

Perlakuan 1 

(Pengukusan pisang selama 10 

menit) 
Satuan 

 
0% 10% 20% 30% 

Kode Produk A100 A090 A080 A070 

1 
Tepung Terigu 

Protein Tinggi 
254 254 254 254 Gram 

2 Ragi 3,4 3,4 3,4 3,4 Gram 

3 Garam 10 10 10 10 Gram 

4 Gula 50 50 50 50 Gram 

5 Susu 67,5 67,5 67,5 67,5 Mililiter 

6 Telur 450 450 450 450 Gram 

7 Butter 115 115 115 115 Gram 

8 
Tepung Pisang 

Kepok Putih 
- 25,4 50,8 76,2 Gram 

9 Smoked Beef 40 40 40 40 Gram 

10 Keju Cheddar 24 24 24 24 Gram 

11 Mayones 5 5 5 5 Gram 

12 
Minyak 

Goreng 
10 10 10 10 Mililiter 

Sumber: Data Diolah (2021) 

Tabel 3.6 Desain Uji Coba Perlakuan 2 

No. Bahan 
Kontrol  

Perlakuan 2  

(Tanpa Melalui Proses Pengukusan) Satuan 

 0% 10% 20% 30% 

Kode Produk A100 B090 B080 B070 

1 
Tepung Terigu 

Protein Tinggi 
254 254 254 254 Gram 

2 Ragi 3,4 3,4 3,4 3,4 Gram 

Sumber: Data Diolah (2021) 
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Tabel 3.6 Desain Uji Coba Perlakuan 2 (Lanjutan) 

No. Bahan 
Kontrol  

Perlakuan 2  

(Tanpa Melalui Proses Pengukusan) Satuan 

 0% 10% 20% 30% 

Kode Produk A100 B090 B080 B070 

3 Garam 10 10 10 10 Gram 

4 Gula 50 50 50 50 Gram 

5 Susu 67,5 67,5 67,5 67,5 Mililiter 

6 Telur 450 450 450 450 Gram 

7 Butter 115 115 115 115 Gram 

8 
Tepung Pisang 

Kepok Putih 
- 25,4 50,8 76,2 Gram 

9 Smoked Beef 40 40 40 40 Gram 

10 Keju Cheddar 24 24 24 24 Gram 

11 Mayones 5 5 5 5 Gram 

12 Minyak Goreng 10 10 10 10 Mililiter 

Sumber: Data Diolah (2021) 

 

3.5 Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 

kuesioner dan wawancara. Pengumpulan data kuesioner terbagi menjadi dua 

bagian, yaitu kuesioner organoleptik dan kuesioner uji minat pasar. Kuesioner 

organoleptik dilakukan dengan pembagian kuesioner terhadap panelis bersamaan 

dengan sampel produk brioche sandwich dengan penambahan tepung pisang 

kepok putih. Peneliti menempatkan kode pada setiap sampel untuk mempermudah 

proses pengumpulan data uji organoleptik serta memberikan indikator angka 

untuk mempermudah penilaian panelis, yaitu penilaian dengan jawaban berskala 

satu hingga empat. Setelah penyebaran kuesioner organoleptik, peneliti akan 

membagikan kuesioner yang berisi pertanyaan seputar minat pasar terhadap 

produk brioche sandwich. Kemudian peneliti juga akan melakukan wawancara 

terstruktur dengan tanya jawab tatap muka antara peneliti dengan informan atau 

subjek penelitian. Proses wawancara ini didokumentasikan menggunakan alat 

perekam suara atau voice recorder dari ponsel pintar peneliti. 
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3.6 Analisis Data 

Proses analisis data bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan 

masalah suatu penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tujuh 

teknik analisis, yaitu: metode eksperimen, metode observasi, uji organoleptik, uji 

ANOVA, uji minat pasar, statistik deskriptif, dan analisis kualitatif. 

1. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen adalah suatu metode penelitian yang melibatkan 

manipulasi variabel independen, mengendalikan variabel luar serta mengukur efek 

variabel independen pada variabel dependen (Hastjarjo, 2019:187). Tujuan dari 

penelitian eksperimen adalah untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu dalam 

rancangan percobaan yang telah disusun. Peneliti memberikan dua perlakuan yang 

berbeda (dikukus dan tanpa kukus) terhadap buah pisang kepok putih yang diolah 

menjadi tepung, dan memberikan tiga konsentrasi penambahan tepung pisang 

kepok putih yang berbeda (25,4 gram (10%), 50,8 gram (20%), dan 76,2 gram 

(30%)) untuk pembuatan produk brioche sandwich. Perbedaan perlakuan dan 

jumlah komposisi dilakukan untuk melihat produk dengan nilai yang terbaik 

menurut para panelis. 

2. Metode Observasi 

Hasanah (2016:26) menyatakan bahwa “observasi merupakan proses 

pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana 

kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat 

alami untuk menghasilkan fakta.” Metode observasi yang dilakukan oleh peneliti 

dalam penelitian ini adalah dengan melakukan dokumentasi pada saat melakukan 
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eksperimen dengan cara membandingkan hasil dari eksperimen terhadap 

perlakuan tepung pisang kepok putih ataupun jumlah pisang kepok putih yang 

ditambahkan pada adonan brioche. Pengulangan akan dilakukan agar 

mendapatkan data yang lebih akurat. 

3. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik atau penelitian sensorik merupakan suatu cara penilaian 

yang berperan penting dalam pengembangan produk dengan memanfaatkan panca 

indra manusia untuk mengamati tekstur, warna, aroma, rasa dan bentuk dari suatu 

produk makanan, minuman, ataupun obat (Ayustaningwarno, 2014:1). Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan uji organoleptik untuk menentukan rasa, 

warna, aroma, dan tekstur yang paling diminati dari kreasi produk brioche 

sandwich dengan penambahan tepung pisang kepok putih. Setelah dilakukan uji 

organoleptik, hasil data akan dianalisis secara statistik dan diolah oleh peneliti 

menjadi angka numerik.  

Uji hedonik merupakan pengujian dalam uji organoleptik yang digunakan 

untuk mengukur skala hedonik atau tingkat kesukaan terhadap produk (Permadi 

dkk, 2019:102). Skala adalah alat yang digunakan untuk menilai keadaan suatu 

objek dengan susunan meningkat atau menurun (Permadi dkk, 2019:102). Dalam 

penelitian ini, skala Likert yang akan digunakan adalah sangat suka, suka, tidak 

suka, dan sangat tidak suka dengan indikator penilaian menggunakan skala satu 

sampai dengan empat supaya panelis dapat memberikan nilai kesukaan terhadap 

setiap sampel secara keseluruhan. 
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Tabel 3.7 Skor Skala Likert Empat Kategori Penilaian 

Jawaban Bobot Penilaian 

Sangat Suka 4 

Suka 3 

Tidak Suka 2 

Sangat Tidak Suka 1 

Sumber: Data Diolah (2021) 

4. Uji ANOVA 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode ANOVA atau 

yang Analysis of Variance. Menurut Arifin (2017:175), ANOVA merupakan uji 

komparatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata untuk lebih 

dari dua kelompok data. Tujuan dari ANOVA adalah untuk mengetahui 

signifikansi dari rata-rata tiga kelompok data atau lebih. Dalam penelitian ini, 

peneliti ingin mengetahui apakah perbedaan perlakuan dan konsentrasi tepung 

pisang kepok putih terhadap kreasi produk brioche sandwich akan memberikan 

perbedaan yang signifikan atau tidak terhadap hasil uji organoleptik yang telah 

dilakukan pada panelis yaitu kesukaan rasa, aroma, warna, dan tekstur.  

5. Uji Minat Pasar 

 Menurut Hyman dan Sierra (2016:1), uji pasar digunakan untuk 

menyempurnakan strategi pemasaran untuk merek baru dan memberikan 

keputusan yang atas produk yang akan diuji. Dalam melakukan uji minat pasar, 

peneliti mengumpulkan beberapa pertanyaan terkait minat responden terhadap 

produk brioche sandwich dengan penambahan tepung pisang kepok putih, harga 

yang sesuai dengan produk, kemasan, dan media penjualan yang akan digunakan 

(media penjualan online atau offline). Uji minat pasar akan dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner online yang berupa google form. 
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6.  Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan 

atau memberikan gambaran umum terhadap data sampel dan tidak bertujuan 

untuk menggeneralisasi atau membuat kesimpulan atas suatu populasi (Samsu, 

2017:152). Statistik deskriptif akan digunakan peneliti untuk memproses data 

hasil uji organoleptik yang mencakup parameter rasa, warna, aroma, dan tekstur 

dengan membagikan produk uji coba. Tujuh jenis produk akan dibagikan kepada 

30 panelis yang mengisi satu lembar kuesioner setiap pengulangan.  

7.  Analisis Kualitatif 

 Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu berdasarkan data yang 

diperoleh yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis data 

penelitian kualitatif dilakukan selama sebelum memasuki lapangan, selama di 

lapangan, dan setelah selesai di lapangan namun lebih difokuskan selama proses 

di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data (Sugiyono, 2017:131). Analisis 

data kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data yang didapatkan dari 

penelitian terdahulu lalu melakukan wawancara terhadap informan. Analisis yang 

akan dilakukan pada penelitian ini adalah analisis terhadap strategi pemasaran 

pada produk. Pertanyaan informan yang didapat merupakan data terkumpul yang 

akan diolah sebagai pembahasan dan penarikan kesimpulan.  

 

3.7 Validitas dan Reliabilitas 

 Dalam penelitian kualitatif, suatu data dapat dikatakan valid apabila tidak 

terdapat perbedaan antara yang apa yang dilaporkan oleh peneliti dengan yang 
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sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Kebenaran realitas data menurut 

penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada 

konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental 

individu dengan berbagai latar belakangnya (Sugiyono, 2017:183). Menurut 

Sugiyono (2017:185-195), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif terbagi 

menjadi empat bagian yaitu:  

1. Uji kredibilitas data, yang dilakukan dengan metode triangulasi sumber 

sebagai langkah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara, dan berbagai waktu. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas 

data akan dilakukan peneliti dengan cara mengecek data yang diperoleh 

dari beberapa informan. 

2. Uji transferability, yaitu dengan memberikan penjelasan yang rinci, jelas, 

sistematis, dan dapat dipercaya sehingga pembaca lain menjadi jelas atas 

hasil penelitian tersebut dan bisa memutuskan dapat atau tidaknya untuk 

mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. 

3. Uji dependability, yaitu dengan melakukan audit terhadap keseluruhan 

proses penelitian yang dimulai dari proses menentukan fokus masalah, 

memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data 

hingga membuat kesimpulan.  

4. Uji confirmability, yaitu dengan menguji hasil penelitian yang dikaitkan 

dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan hasil dari 

proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi 

standar confirmability. 
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3.8 Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ditekankan pada uji validitas 

dan reliabilitas (Sugiyono, 2017:181). Penelitian ini menggunakan metode 

triangulasi sumber untuk pengecekan keabsahan temuan, yaitu peneliti akan 

membandingkan data yang didapat dari hasil wawancara dengan berbagai sumber 

data dari informan. Peneliti juga akan membandingkan data hasil wawancara 

dengan penelitian terdahulu maupun teori penelitian lain untuk melakukan 

pengecekan keabsahan temuan.  

 

3.9 Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahapan 

penelitian menurut Creswell dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Peneliti mengumpulkan berbagai sumber data yang terdiri dari studi 

literatur dan penelitian terdahulu yang dapat digunakan untuk mendukung 

topik atau masalah yang akan diteliti (Creswell, 2013:51). 

2. Setelah peneliti mengumpulkan data pendukung penelitian dari berbagai 

sumber, peneliti menyusun tujuan dan rumusan masalah penelitian 

(Creswell, 2013:58). 

3. Peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan yang berupa 

wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap informan yang 

memenuhi kriteria penelitian (Creswell, 2013:52).  

4. Peneliti mengorganisasikan dan menyiapkan data hasil wawancara yang 

telah direkam menjadi transkrip (Creswell, 2013:52). 
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5. Peneliti menganalisis transkrip, mengonstruksi hubungan antar tema dan 

membandingkannya dengan studi literatur ataupun penelitian sebelumnya 

(Creswell, 2013:52). 

6. Peneliti merumuskan kesimpulan berdasarkan laporan analisis data yang 

telah disusun (Creswell, 2013:59). 

 


