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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

3.1  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti ingin meneliti tentang minat pasar terhadap 

pembelian produk bakpao tepung sukun di Kutoarjo. Peneliti ingin melihat secara 

langsung bagaimana minat pasar sehingga peneliti terjun langsung ke lapangan 

untuk melakukan penelitian secara kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah aliran fenomenologik. Aliran fenomenologik 

merupakan sebuah aliran yang gejala atau fenomena tentang perilaku manusia 

terlihat langsung di permukaan, dan akan mendapat jawaban jika peneliti bisa 

mengungkap lebih dalam dari apa yang tersembunyi di balik dunia konseptual dari 

subjek penelitian (Bungin, 2011:44). Pada penelitian ini, peneliti juga 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah metode 

dalam penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti sebuah objek secara 

alamiah, secara alamiah berarti objek yang diteliti asli apa adanya tanpa 

dimanipulasi oleh peneliti. Analisis data yang diolah bersifat induktif sehingga 

peneliti dapat memahami makna, dan fenomena yang ada, serta menemukan 

hipotesis yang dapat digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2017:13). 
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3.2 Kehadiran Peneliti 

 Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti adalah hal yang wajib dan yang 

paling utama karena dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai pemeran utama 

yang mencari dan mengumpulkan data untuk penelitian. Dalam penelitian ini 

peneliti terjun secara langsung untuk melakukan uji organoleptik kepada 30 panelis 

dan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan untuk mencari informasi lebih 

dalam tentang topik yang diteliti oleh peneliti. 

 

3.3  Lokasi  dan Periode Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di kota Kutoarjo, kabupaten Purworejo, Jawa 

Tengah yaitu tempat tinggal asal peneliti. Pada penelitian ini akan dilakukan 

penelitian dengan melakukan uji organoleptik dan uji minat pasar terhadap 30 orang 

panelis, 30 orang responden, serta wawancara kepada tiga orang informan. 
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Tabel 3.1 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian 

No Tanggal Tempat Keterangan 

1. 
9 November 

2020 

Jalan Tanjung Anom 3B, 

Kutoarjo 

Mencoba membuat tepung sukun 

dengan dua perlakuan yang berbeda 

2. 

16 

November 

2020 

Jalan Tanjung Anom 3B, 

Kutoarjo 

Mencoba membuat produk bakpao 

tepung sukun dengan 1 pembanding 

yaitu 15% tepung sukun 

3. 

23 

November 

2020 

Jalan Tanjung Anom 3B, 

Kutoarjo 

Mencoba membuat produk bakpao 

tepung sukun dengan 1 pembanding 

yaitu 25% tepung sukun 

4. 

30 

November 

2020 

Jalan Tanjung Anom 3B, 

Kutoarjo 

Mencoba membuat produk bakpao 

tepung sukun dengan 1 pembanding 

yaitu 35% tepung sukun 

5. 
21 Desember 

2020 
Kutoarjo 

Melakukan tes uji organoleptik 

(pengulangan pertama) 

6. 
2 Januari 

2021 
Kutoarjo 

Melakukan tes uji organoleptik 

(pengulangan kedua) 

7. 
9 Januari 

2021 
Kutoarjo 

Melakukan tes uji organoleptik 

(pengulangan ketiga) 

8. 
15 Februari 

2021 

Jalan Tanjung Anom 3B, 

Kutoarjo 

Pengolahan data hasil uji 

organoleptik dan uji minat penelis 

9. 

27 Februari-

31 Maret 

2021 

Kutoarjo Menjual produk sistem Pre Order 

10. 
8-10 April 

2021 
Kutoarjo Melakukan wawancara tiga informan 

11. 
11 April 

2021 

Jalan Tanjung Anom 3B, 

Kutoarjo 
Mengolah data hasil wawancara 

Sumber: Data Diolah (2021) 

 

3.4       Sumber Data 

 Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh dari hasil wawancara secara langsung ataupun hasil melalui kuesioner. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari 

penelitian terdahulu, jurnal, buku, atau tugas akhir yang memiliki keterkaitan 

dengan penelitian ini.  
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3.4.1    Subjek Penelitian 

 Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah orang yang tinggal di 

Kutoarjo. Subjek penelitian dalam penelitian ini disebut sebagai informan, panelis, 

dan responden. Informan adalah subjek yang di anggap memahami data, informasi 

ataupun fakta yang adala tentang objek penelitian (Bungin, 2011:111). Dalam 

penelitian secara kualitatif ini, subjek penelitian ini adalah tiga orang informan. 

Dalam penelitian ini juga dilakukan uji organoleptik kepada 30 orang panelis 

dengan tiga kali pengulangan yang sama, dan yang dipilih secara acak dengan 

tujuan agar mendapatkan hasil yang nyata berdasarkan minat dan penerimaan 

panelis tentang produk yang diteliti. 

 

3.4.2    Penjaringan Data 

1. Bahan  

Tabel 3.2 Bahan Pembuatan Bakpao Tepung Sukun  

No Bahan Jumlah Satuan 

1. Tepung Terigu Protein Tinggi 325 Gram 

2. Tepung Sukun 175 Gram 

3. Ragi 11 Gram 

4. Gula Pasir 100 Gram 

5. Air 225 Mililiter 

6. Garam 2 Gram 

7. Mentega Putih 40 Gram 

8. Baking Powder 5 Gram 

Sumber: Data Diolah (2021) 
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2. Peralatan  

Tabel 3.3 Peralatan Pembuatan Bakpao Tepung Sukun 

No Peralatan Jumlah Satuan Kegunaan 

1. Timbangan 1 Buah 
Untuk menimbang bahan yang 

digunakan 

2. 
Mangkok 

Stainless 
3 Buah 

Untuk tempat bahan-bahan yang 

akan digunakan 

3. Sendok 3 Buah 
Untuk mengambil dan menimbang 

bahan-bahan 

4. 
Standing 

Mixer 
1 Buah 

Untuk mencampur semua bahan 

bakpao 

5. Panci Kukus 1 Buah Untuk mengukus adonan bakpao 

6. Plastic Wrap 1 Gulung 
Untuk menutup adonan selama 

proses fermentasi 

7. Ice Tong 1 Buah 
Untuk mengambil bakpao yang 

telah matang dari kukusan 

8. Kain Lap 1 Buah 
Digunakan di tutup panci agar uap 

air tidak menetes 

9. Spatula 1 Buah 
Untuk mencampur bahan-bahan 

yang digunakan 

10. Blender 1 Buah 
Untuk menggiling buah sukun yang 

sudah dikeringkan 

11. 

Ayakan 

Tepung 100 

Mesh 

1 Buah 
Untuk mengayak tepung sukun yang 

sudah dihaluskan. 

12. Oven Listrik 1 Buah Untuk mengeringkan buah sukun 

13. Tampah 1 Buah 
Untuk menjemur buah sukun yang 

akan dikeringkan 

14. Kamera 1 Buah 
Untuk mendokumentasikan proses 

uji coba 

15. Parutan Tipis 1 Buah Untuk memotong buah sukun 

16. Pisau 1 Buah Untuk mengupas kulit buah sukan 

 

17. 
Meja Kerja 1 Buah 

Untuk melakukan uji coba dan 

membuat produk 

Sumber: Data Diolah (2021) 
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3. Proses Pembuatan Tepung Sukun 

Berikut ini adalah diagram bagaimana proses pembuatan tepung sukun yang 

digunakan untuk membuat bakpao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Pembuatan Tepung Sukun 

Sumber: Data Diolah (2021) 

 

 Berikut ini adalah penjelasan Gambar 3.1 secara berurutan adalah sebagai 

berikut: 

1. Siapkan buah sukun yang mentah, lalu kupas kulit buah sukun. 

2. Cuci buah sukun yang sudah dikupas hingga bersih 

3. Buah sukun dipotong tipis dengan parutan tipis, lalu dikukus dengan suhu 

100℃ selama 10 menit. 

4. Dijemur atau dioven buah sukun yang sudah dikukus hingga benar-benar 

kering. 

1. Buah Sukun Mentah Dikupas 

2.    Cuci bersih 

3.    Potong Tipis, Kukus 

Dijemur Dioven 

4.     Dihaluskan 

5.      Diayak 

6.      Disimpan 
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5. Haluskan buah sukun yang sudah dikeringkan dengan blender selama 2 

menit dengan kecepatan maksimal. 

6. Ayak tepung buah sukun yang sudah dihaluskan dengan ayakan tepung 100 

mesh. 

7. Simpan tepung buah sukun yang sudah halus di tempat yang kering. 

 

4. Proses Pembuatan Bakpao Tepung Sukun  

Berikut ini adalah diagram proses pembuatan bakpao tepung sukun: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut ini adalah penjelasan dari gambar diagram proses pembuatan  

 

Gambar 3.2 Diagram Pembuatan Bakpao Tepung Sukun 

Sumber: Data Diolah (2021) 

 

  

  

1. Siapkan bahan dan peralatan 

2.   Campur bahan tanpa garam dan mentega 

3.    Masukan mentega dan garam 

4.    Timbang adonan 

5.    Isi adonan, lalu bentuk bulat 

6.    Diamkan hingga mengembang 

7.    Kukus bakpao 

8.    Tunggu dingin, kemas 
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 Berikut ini adalah penjelasan Gambar 3.2 secara berurutan adalah sebagai 

berikut: 

1. Siapkan semua bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat 

bakpao tepung sukun. 

2. Campur semua bahan yang digunakan kecuali garam dan mentega putih, 

lalu aduk hingga rata dengan stand mixer kecepatan 1 selama 1 hingga 2 

menit. 

3. Masukan garam dan mentega putih kedalam adonan yang telah dicampur, 

diuleni selama 10 menit dengan kecepatan 3 hingga adonan kalis. 

4. Timbang dan potong-potong adonan yang sudah kalis dengan berat 50 gram 

per buah hingga adonan habis. 

5. Isi adonan yang sudah ditimbang dengan isian sesuai keinginan, lalu bentuk 

bulat dan beri kertas alas bakpao. 

6. Diamkan bakpao yang telah diberi isian selama 20 hingga 30 menit hingga 

bakpao mengembang. 

7. Kukus bakpao yang sudah mengembang selama 12 hingga 15 menit atau 

hingga matang. 

8. Keluarkan bakpao yang sudah matang dari kukusan, diamkan beberapa saat 

hingga tidak beruap dan tidak panas, lalu kemas bakpao ke dalam kemasan. 

 

3.4.3 Uji Coba Produk 

 Uji coba produk pada penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan uji 

organoleptik untuk mementukan warna, aroma, tekstur, dan rasa pada produk. Uji 
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organoleptik dilakukan untuk melihat penerimaan panelis terhadap produk bakpao 

tepung sukun. Pada bagian ini disusun dengan desain uji coba, subjek uji coba, jenis 

data, pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

 

3.4.4 Desain Uji Coba 

 Desain uji coba dilakukan untuk mengetahui mutu dari suatu produk yang 

dibuat, dan melakukan evaluasi dari produk tersebut. Pada penelitian bakpao tepung 

sukun ini akan dilakukan dengan desain uji coba secara faktorial. Tahap pertama 

peneliti akan mengumpulkan data tentang bakpao dan juga tepung sukun, dan pada 

tahap kedua peneliti akan mencoba membuat produk bakpao tepung sukun yang 

akan diberikan dua perlakuan yaitu dioven dan dijemur dengan sinar matahari. 

Setiap perlakuan dalam penelitian ini akan dilakukan tiga eksperimen penambahan 

jumlah tepung sukun yang berbeda-beda dalam produk bakpao, jumlah tepung 

sukun yang akan ditambahkan masing-masing sebanyak 15%, 25%, dan 35% dari 

jumlah total tepung terigu yang digunakan dalam pembuatan produk. Hasil uji coba 

yang pertama akan menjadi acuan dalam membuat sampel untuk dilakukan uji 

organoleptik kepada 30 orang panelis, dan akan diulang kembali kepada panelis 

yang sama, hingga tiga kali pengulangan dengan jumlah total panelis sebanyak 30 

orang. Tujuan dilakukan uji organoleptik adalah untuk mengetahui perlakuan dan 

jumlah penambahan yang manakah yang diminati oleh penelis dari segi warna, rasa, 

aroma, dan tekstur pada produk tersebut. Berikut ini adalah tabel desain uji coba 

bakpao tepung sukun: 
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Tabel 3.4 Desain Uji Coba Dioven Pengulangan tiga kali 

Keterangan: “O”: Oven  

Sumber: Data Diolah (2021)  

Tabel 3.5 Desain Uji Coba Dijemur Pengulangan tiga kali 

Keterangan: “J”: Jemur  

Sumber: Data Diolah (2021)  

 

3.5       Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data pada penelitian ini dengan uji organoleptik, uji minat 

pasar dan juga wawancara. Dalam penelitian ini, data uji organoleptik yang 

dikumpulkan oleh peneliti diperoleh melalui kuesioner. Kuesioner dalam penelitian 

ini akan diberikan kepada 30 panelis secara acak, dan akan dilakukan pengulangan 

sebanyak tiga kali terhadap panelis yang sama, dengan jumlah total panelis adalah 

90 panelis. Wawancara juga dilakukan dalam penelitian ini dimana pertanyaan 

yang diajukan pada saat melakukan wawancara memiliki sifat bebas, lebih 

No Bahan 0% 

O 

15

% 

O 

25% 

O 

35% 

O 

15

% 

O 

25

% 

O 

35

% 

O 

15

% 

O 

25% 

O 

35% 
Satuan 

Kode Produk A1 B1 B2 B3 B11 B12 B13 B21 B22 B23 - 

1. 
Tepung 

Terigu 
500 425 375 325 425 375 325 425 375 325 Gram 

2. 
Tepung 

Sukun 
- 75 125 175 75 125 175 75 125 175 Gram 

3. Gula 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Gram 

4. Ragi 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Gram 

5. 
Mentega 

Putih 
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Gram 

6. Garam 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Gram 

7. Air 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 Mililiter 

No Bahan 0% 
J 

15% 

J 

25% 

J 

35% 

J 

15% 

J 

25% 

J 

35% 

J 

15% 

J 

25% 

J 

35% 
Satuan 

Kode Produk A1 C1 C2 C3 C11 C12 C13 C21 C22 C23 - 

1. 
Tepung 

Terigu 
500 425 375 325 425 375 325 425 375 325 Gram 

2. 
Tepung 

Sukun 
- 75 125 175 75 125 175 75 125 175 Gram 

3. Gula 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Gram 

4. Ragi 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Gram 

5. 
Mentega 

Putih 
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Gram 

6. Garam 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Gram 

7. Air 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 Mililiter 
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mendalam, dan hasil yang diperoleh dalam keadaan yang asli. Pelaksanaan proses 

wawancara akan dilakukan mulai dari peneliti membuat daftar pertanyaan yang 

akan ditanyakan kepada informan, dan pada saat wawancara dilakukan, peneliti 

bisa menambah atau membuat pertanyaan yang lebih dalam untuk menggali 

informasi yang lebih banyak lagi. 

Tabel 3.6 Skor Skala Likert Empat Kategori Respon 

Jawaban Bobot Penilaian 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Setuju (S) 3 

Sangat Setuju (SS) 4 

Sumber: Data Diolah (2021) 

 

3.6 Analisis Data 

            Pada penelitian ini melakukan beberapa teknik analisis data yaitu: 

1.         Metode Eksperimen 

            Dalam penelitian kreasi produk ini akan dilakukan dua perlakuan yang 

berbeda. Setiap perlakuan akan memiliki tiga eksperimen yang berbeda dengan 

jumlah penambahan tepung sukun yang berbeda. Pada penelitian ini akan dilakukan 

pengulangan sebanyak tiga kali untuk melihat dan mengetahui produk dengan 

perlakuan dan jumlah penambahan berapa yang memiliki nilai terbaik menurut 

panelis. 

2.          Metode Observasi 

             Pada penelitian kreasi produk ini, peneliti melakukan observasi produk 

dengan tujuan untuk menganalisis hasil eksperimen yang sudah dilakukan untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik. Pada penelitian ini, peneliti akan mengamati 
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secara langsung kepada panelis. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui secara 

langsung produk dengan perlakuan dan konsentrasi mana yang paling disukai. 

3.   Uji Organoleptik 

   Uji organoleptik adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kesukaan panelis terhadap produk yang dibuat. Uji organoleptik ini akan 

mengetahui tingkat kesukaan panelis dari segi warna, rasa, aroma, dan tekstur dari 

produk bakpao tepung sukun. Uji organoleptik dilakukan kepada 30 panelis dengan 

tiga kali pengulangan yang sama. 

4.   Uji ANOVA 

   Menurut Martono, (2011:97) uji ANOVA adalah alat yang digunakan 

untuk uji statistik untuk menguji hasil hipotesis. Uji ANOVA dilakukan dengan 

tujuan untuk melakukan perbandingan hasil rata-rata dari tiga atau lebih kelompok 

yang diuji mendapatkan hasil yang signifikan atau tidak signifikan. Uji ANOVA 

dilakukan untuk melihat apakah penelitian yang dilakukan oleh peneliti sudah 

sesuai dengan starndart atau belum sesuai standart. 

5.   Uji Minat Pasar 

   Uji minat pasar adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui minat dari konsumen dilihat dari segmen pasar yang dituju. Riset 

pemasaran adalah desain, analisis, dan kumpulan data yang berhubungan langsung 

dengan situasi pemasaran tertentu (Kotler dan Amstrong, 2012:17). Uji minat pasar 

pada penelitian ini dilakukan terhadap 30 responden dengan satu kali pengulangan. 
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6.    Statistik Deskriptif 

    Pengolahan data statistik adalah suatu proses pemberian tanda atau kode 

terhadap data penelitian melalui angka-angka yang belum memiliki arti apa-apa 

sebelum diolah (Bungin 2014:180). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

statistik deskriptif untuk mengolah hasil dari uji organoleptik dan juga menganalisis 

hasil uji coba minat pasar. Pada penelitian ini ada enam jenis produk yang berbeda 

dengan dua perlakuan yang berbeda dan juga tiga penambahan yang berbeda 

kepada 30 panelis dan akan memberikan kuesioner kepada panelis tersebut. Pada 

penelitian ini akan dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali, dan akan dibagikan 

kuesioner setiap dilakukan pengulangan. 

7. Analisis Data Kualitatif 

 Menurut Sugiyono, (2011:15) penelitian kualitatif  adalah sebuah metode 

penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk 

meneliti objek yang alami dan peneliti sebagai instrument utama dalam penelitian. 

Pengambilan sampel data diambil secara purposive dan snowball. Teknik 

pengumpulan data dengan gabungan, dan hasil penelitian kualitatif cenderung lebih 

menekankan pada makna daripada generalisasi. Menurut Junaid, (2016:65), analisis 

data kualitatif terbagi menjadi tiga tahapan yaitu: 

a. Reduksi data adalah sebuah proses mengidentifikasi data yang mentah yang 

didapatkan secara langsung dari data summary, coding, dan kategorisasi. 

b. Pengorganisasian data, adalah sebuah proses mengumpulkan data dan 

menyatukan informasi data yang didapatkan dari proses reduksi data. 
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c. Interpretasi data, adalah sebuah proses pemahaman informasi dan teori dari 

peneliti tentang topik yang sedang diteliti memiliki sebuah peran penting 

untuk menginterpretasikan data yang hasil akhirnya akan dijadikan sebagai 

suatu kesimpulan. 

 

3.7 Validitas dan Reliabilitas 

 Validitas dalam penelitian kualitatif adalah sebuah hal yang 

mempertanyakan apakah penelitian yang dilakukan sudah berdasarkan apa yang 

seharusnya diukur. Pengukuran validitas adalah sebuah ukuran atau derajat yang 

tepat yang terdapat dalam objek penelitian yang ditemukan oleh peneliti pada saat 

melakukan penelitian (Hardani dkk, 2020:200). Reliabilitas dalam penelitian 

kualitatif yaitu tindakan untuk mengawasi secara keseluruhan pada saat proses 

penelitian berlangsung (Sugiyono, 2011:7). 

 

3.8 Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Pada penelitian ini digunakan metode triangulasi untuk mengecek 

keabsahan temuan. Triangulasi yaitu peneliti akan mengumpulkan data dari 

informan yang sudah di wawancara, dan peneliti akan membandingkan data yang 

diperoleh dari informan dengan teori yang sudah ada ataupun penelitian terdahulu 

untuk mengecek keabsahan data hasil penelitian (Sugiyono, 2017:181). Pada 

penelitian ini dilakukan triangulasi sumber dalam memperoleh keabsahan 

penemuan dengan membandingkan hasil wawancara dari tiga orang informan. 
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3.9 Tahapan Penelitian 

 Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu tahapan 

penelitian menurut Creswell (2013:51-59) adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti menentukan topik yang akan digunakan dan diteliti dalam 

penelitian ini. 

2. Peneliti mencari informasi tentang topik yang digunakan, dan mencari teori-

teori yang sesuai dengan topik penelitian. 

3. Peneliti akan melakukan penelitian sesuai dengan topik yang dipilih  melalui 

wawancara untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. 

4. Peneliti akan mengolah data  dan juga melakukan analasis terhadap hasil 

wawancara, dan menuliskan hasil wawancara tersebut menjadi sebuah 

transkrip. 

5. Peneliti akan menganalisis transkrip hasil wawancara dengan teori-teori 

yang digunakan. 

6. Peneliti akan membuat hasil analisis data, dan akan membuat sebuah 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. 

 

 

 


