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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Aspek orientasi teoritik merupakan salah satu dasar teori dari pendekatan 

kualitatif yang mengutamakan teori tersistematik, jelas, dan pasti. Dasar teoritik 

pada pendekatan kualitatif merupakan simbolik interaksionisme, etnometodologi, 

phenomenologik, kebudayaan (Anggito dan Setiawan, 2018:19). Menurut Anggito 

dan Setiawan (2018:18), menyatakan bahwa:  

Pada pendekatan kualitatif, jenis-jenis bidang pendekatan metodologis 

antara lain: etnografis, tugas lapangan, soft data, interaksionisme, 

simbolik, naturalistik, deskriptif, pengamatan dengan keterlibatan peran, 

phenomenologik, datadokumenter, studi kasus, studi sejarah deskriptif, 

studi lingkungan kehidupan, observasi, review dokumen, partisipan 

observer, dan story. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, menurut Hardani 

dkk (2020:54) penelitian deskriptif berisi tentang sifat populasi atau daerah 

tertentu untuk memberikan gejala, fakta, atau kejadian secara sistematis dan 

akurat. Penelitian kualitatif bersifat harus sesuai dengan data yang ada di lapangan 

sehingga prosedur analisis sulit untuk dispesifikkan dari awal, maka analisis pada 

penelitian ini bersifat open ended (Hardani dkk, 2020:36). Dapat disimpulkan 

bahwa penelitian kualitatif berisi tentang fenomena yang dilakukan oleh subjek 

penelitian tanpa adanya rekayasa, biasanya penelitian ini berisi tentang sifat 
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populasi atau daerah yang nantinya akan dilakukan wawancara, observasi 

lapangan dan pengumpulan data. 

Penelitian ini bersifat pengembangan yang dikembangkan dari skripsi 

terdahulu yang berjudul Substitusi Tepung Biji Mangga Arumanis terhadap 

Pembuatan Mango Cake Ditinjau dari Kandungan Gizi dan Uji Organoleptik oleh 

Nicitta Kirsten, pengembangan penelitian terdapat pada pengolahan biji mangga 

menjadi tepung tetapi  diolah menjadi produk yang berbeda. 

 

3.2 Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif memiliki satu ciri yaitu adanya kehadiran peneliti, 

peneliti bertindak sebagai instrumen dan pengumpul data. Kehadiran peneliti 

memiliki sifat mutlak karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan yang 

ada dalam penelitian (Wahidmurni 2017:5). Dalam penelitian ini peneliti sangat 

diperlukan karena peneliti merupakan instrumen dan pengumpul data utama, 

sehingga peneliti akan selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan di lapangan. 

Pada uji organoleptik dan uji minat pasar, peneliti hadir untuk memberi 

sampel, menjelaskan pertanyaan terkait sampel yang diberikan dan ketika panelis 

atau responden tidak memahami pertanyaan. Penelitian ini dilakukan di Kitoz 

Departmen Store, Probolinggo. 

 

3.3 Lokasi dan Periode Penelitian 

Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu selama 

sembilan minggu pada Bulan November 2020 sampai Bulan Maret 2021. Lokasi 
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penelitian ini dilakukan di rumah peneliti Perumahan Ipmomi Jalan Sumatra 

Nomor 7 Paiton, Probolinggo. 

Tabel 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

No Hari, Tanggal Keterangan Lokasi 

1 Minggu, 1 

November 2020 

Menjemur biji mangga (yang 

belum dikupas) agar mudah 

dibuka 

Perumahan 

Ipmomi Jalan 

Sumatra Nomor 

7, Probolinggo 

2 Senin, 2 November 

2020  

Merendam biji mangga dengan 

air kapur sirih dan jeruk nipis 

Perumahan 

Ipmomi Jalan 

Sumatra Nomor 

7, Probolinggo 
Merebus dan merendam biji 

mangga 

Menjemur biji mangga 

3 Selasa, 3 November 

2020 

Menghaluskan biji mangga Perumahan 

Ipmomi Jalan 

Sumatra Nomor 

7, Probolinggo 

Eksperimen pertama pembuatan 

Tapioca Pearl 

4 Rabu, 4 November 

2020 

Eksperimen kedua pembuatan 

Tapioca Pearl 

Perumahan 

Ipmomi Jalan 

Sumatra Nomor 

7, Probolinggo 

5 Kamis, 5 November 

2020 

Eksperimen ketiga pembuatan 

Tapioca Pearl 

Perumahan 

Ipmomi Jalan 

Sumatra Nomor 

7, Probolinggo 

6 Senin, 8 November  

2020 

Uji organoleptik pertama Kitoz Department 

Store, 

Probolinggo 

7 Selasa, 9 November 

2020 

Uji organoleptik kedua Kitoz Department 

Store, 

Probolinggo 

8 Rabu, 10 November 

2020 

Uji organoleptik ketiga Kitoz Department 

Store, 

Probolinggo 

9 Senin, 25 Januari 

2021 - seterusnya 

Menjual Produk Kitoz Department 

Store, 

Probolinggo 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Tabel 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian (Lanjutan) 

10 Kamis, 11 Februari 

– Sabtu, 13 Februari 

2021 

Wawancara dengan informan Kitoz Department 

Store, 

Probolinggo 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

3.4 Sumber Data 

Penelitian kreasi produk ini menggunakan dua jenis data berupa data 

primer dan data sekunder. Sugiyono (2013:148), menyatakan bahwa “Sumber 

primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data, 

dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

pada pengumpul data.” Data primer pada penelitian ini berupa data uji 

organoleptik yang akan dibagikan kepada orang-orang di sekitar Kitoz 

Department Store. Data sekunder pada penelitian ini berupa jurnal-jurnal dan 

buku yang memberi informasi konkret. 

 

3.4.1 Subjek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013:80) subjek dan objek penelitian memiliki 

kualitas dan karakteristik tertentu yang dibutuhkan peneliti untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulannya. Penelitian ini akan menggunakan dua jenis sumber 

informan yaitu panelis dan informan, panelis pada penelitian ini merupakan 

populasi di Kitoz Department Store berjumlah 30 panelis, informan pada 

penelitian ini yaitu konsumen di Kitoz Snack Corner berjumlah tiga orang 

informan dan responden pada penelitian ini yaitu berjumlah 94 orang. 
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3.4.2 Penjaringan Data 

1.  Proses Pembuatan Tepung Biji Mangga 

 
Gambar 3.1 Tahapan Proses Pembuatan Tepung Biji Mangga 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

 

 

1. Biji Mangga 

4. Dikupas 

2. Dicuci 

3. Dijemur  

5. Dihaluskan 

9. Ditiriskan 

11. Diayak 

8. Direbus 

12. Dipakai 

6. Direndam 

7. Ditiriskan 

11. Diayak 

12. Dipakai 

9. Ditiriskan 

8. Direndam 

10. Dihaluskan 10. Dihaluskan 
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Keterangan: 

a. Biji mangga yang telah dikumpulkan, dicuci kemudian dijemur agar 

kulit luar mudah dilepas. 

b. Biji yang kulitnya sudah dikupas dicuci bersih kemudian dihaluskan 

dengan blender. 

c. Setelah dihaluskan, maka biji dibersihkan kemudian direndam 

menggunakan air kapur sirih dan jeruk nipis selama 4 jam 40 menit, 

perendaman dilakukan bergantian dengan waktu yang sama. Cuci 

bersih biji mangga setelah dilakukan perendaman, kemudian ditiriskan. 

d. Setelah ditiriskan biji mangga dibagi menjadi dua perlakuan: 

e. Perlakuan satu: biji mangga direbus sebanyak tiga kali menggunakan 

air asam masing-masing selama 15 menit. 

Perlakuan dua: biji mangga direndam sebanyak tiga kali menggunakan 

air asam masing-masing 15 menit. 

f. Biji mangga yang telah direbus dan direndam kemudian ditiriskan 

kemudian dihaluskan kembali menggunakan blender. 

g. Ayak biji mangga agar memiliki tekstur seperti tepung. Kemudian 

simpan di tempat sejuk. 
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2.  Proses Pembuatan Tapioca Pearl 

 
Gambar 3.2 Tahapan Proses Pembuatan Tapioca Pearl 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Keterangan: 

a. Timbang gula merah, tepung tapioka dan tepung biji mangga. 

b. Panaskan air sampai mendidih kemudian masukkan gula merah, aduk 

hingga sedikit mengental. 

c. Masukkan tepung biji mangga dan tepung tapioka ke dalam cairan gula 

merah, aduk sampai menyatu, jangan sampai ada tepung yang 

menggumpal. Angkat dari kompor. 

d. Bentuk adonan menjadi bulat-bulat, lapisi kembali dengan tepung 

tapioka (agar tidak menempel satu sama lain). 

e. Panaskan air untuk memasak tapioca pearl. 

f. Masukkan tapioca pearl ketika air sudah mendidih (agar tidak 

menyatu) kemudian masukkan kembali gula merah. 

g. Aduk hingga matang, kemudian tapioca pearl dapat disajikan. 

 

 

1. Timbang 2. Panaskan  3. 

Masukkan 

4. Aduk 

5. Bentuk  6. Panaskan 

air 

7. 

Masukkan 

adonan ke 

dalam air 

8. 

Tambahkan 

Gula  

9. Aduk 

hingga 

matang 
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3. Peralatan Penelitian 

Tabel 3.2 Alat Pembuatan Tapioca Pearl Biji Mangga 

No Alat Jumlah Satuan Jumlah 

Harga (Rp) 

1 Timbangan 1 Buah 50.000 

2 Pisau 1 Buah 50.000 

3 Ayakan 1 Buah 185.000 

4 Spatula 2 Buah 50.000 

5 Blender 1 Buah 800.000 

6 Panci 1 Buah 50.000 

7 Bowl 2 Buah 46.000 

8 Alat Tulis 1 Buah 5.000 

9 Kamera 1 Buah 2.300.000 

10 Meja Kerja 1 Buah 900.000 

11 Serbet 4 Buah 50.000 

Total Alat 4.486.000 

Sumber: Data Diolah (2021) 

 

4. Uji Coba Produk 

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

probability sampling. Menurut (Acharya dkk, 2013:330), probability sampling 

merupakan standar dalam metodologi pengambilan sampel dimana setiap individu 

dalam populasi memiliki peluang yang sama. Probability Sampling dibagi 

menjadi enam klasifikasi yaitu simple random sampling, systematic random 

sampling, stratified random sampling, cluster sampling, multiphase sampling, 

multistage sampling. Pada penelitian ini teknik yang digunakan oleh peneliti yaitu 

simple random sampling, menurut (McCombes, 2020), dalam simple random 

sampling peluang yang dipilih pada setiap anggota populasi sama, kerangka 

sampel harus mencangkup seluruh populasi.  
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5. Desain Uji Coba 

Pada penelitian kreasi produk ini dilakukan uji coba untuk mendapatkan 

penetapan kelayakan pada produk tapioca pearl. Uji coba produk pada penelitian 

ini akan dilakukan pada perseorangan dan uji kelompok kecil, dimana produk ini 

akan diuji kepada 30 orang panelis secara acak. Panelis akan diberi produk sampel 

dan kuesioner. 

a. Uji Perseorangan  

Pada penelitian ini peneliti melakukan uji perseorangan untuk mendapatkan 

perbandingan bahan yang tepat sehingga jika belum  didapatkan kecocokan 

maka peneliti dapat melakukan revisi. 

b. Uji Kelompok Kecil 

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan cara menguji 30 

panelis dengan memberi sampel produk dan kuesioner mengenai kreasi 

produk ini. Sampel yang diujikan berupa tapioca pearl dengan bahan dasar 

dari substitusi tepung biji mangga terhadap tepung tapioka. Uji kelompok 

ini akan dibagi dengan sampel yang berbeda, berikut kode sampel dan 

penjelasannya: 

a. Z1 = Substitusi tepung biji mangga 0% (produk kontrol). 

b. A1, B1, C1 = Substitusi tepung biji mangga 5%. 

c. A2, B2, C2 = Substitusi tepung biji mangga 10%. 

d. A3, B3, C3 = Substitusi tepung biji mangga 15%. 
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Tabel 3.3 Kode Desain Uji Coba  
No Desain Uji 

Coba 

Kontrol Pengulangan 1 Pengulangan 2 Pengulangan 3 

1 Rendam 0% 5% 10% 15% 5% 10% 15% 5% 10% 15% 

Z1 A11 A12 A13 B11 B12 B13 C11 C12 C13 

2 Rebus 0% 5% 10% 15% 5% 10% 15% 5% 10% 15% 

Z1 A21 A22 A23 B21 B22 B23 C21 C22 C23 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

3.5 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode 

kuesioner (angket). Sugiyono (2013:142), menyatakan bahwa “kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti 

variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden”. 

Dari produk tapioca pearl dengan tambahan biji mangga diberikan serangkaian 

pertanyaan berupa uji ANOVA. Pertanyaan berupa seberapa suka panelis dengan 

produk tapioca pearl dengan substitusi tepung biji mangga, panelis diberikan lima 

pilihan untuk memberikan nilai berupa sangat suka, suka, netral, tidak suka, dan 

sangat tidak suka hal tersebut dilakukan untuk mengetahui reaksi peneliti terhadap 

warna, aroma, rasa dan tekstur dari produk. 

 

3.6 Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2013:244), menyatakan bahwa:  

analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.  
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Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peneliti akan 

menganalisis data yang diperoleh dari uji organoleptik untuk mendapatkan hasil 

dari aroma, warna, rasa dan tekstur dari panelis yang kemudian hasilnya akan 

dirata-rata. Kemudian setelah dilakukan uji organoleptik, dilanjutkan dengan uji 

ANOVA yang memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa suka panelis dengan 

produk tapioca pearl.  

 

1. Metode Eksperimen 

Menurut Sugiyono (2013:72) menyatakan bahwa “metode penelitian 

eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan.” Dalam penelitian ini peneliti membuat sembilan eksperimen 

dengan masing-masing dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali, dengan 

tambahan satu eksperimen kontrol dalam pembuatan tapioca pearl dengan 

substitusi tepung biji mangga sebanyak 0%. Eksperimen ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mencari rasa, warna, tekstur, dan aroma yang pas terhadap tapioca 

pearl dengan substitusi tepung biji mangga. 

 

2. Metode Observasi 

Menurut Sugiyono (2013:145), menyatakan bahwa “Observasi sebagai 

teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan 

teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner 

selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, 
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tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.” Dalam penelitian ini metode observasi 

yang dilakukan yaitu melakukan perbandingan hasil dari uji coba yang dilakukan 

oleh peneliti dengan produk berupa tapioca pearl dengan substitusi tepung biji 

mangga, observasi dilakukan terhadap persentase sampel yang berbeda-beda. 

Selanjutnya dilakukan uji organoleptik dan uji ANOVA. 

 

3. Uji Organoleptik   

Menurut Wahyuningtias (2010:118), uji organoleptik merupakan 

pengukuran daya penerimaan terhadap produk menggunakan indra manusia 

sebagai alat utama. Uji organoleptik pada penelitian ini dilakukan kepada panelis 

dengan persentase yang berbeda-beda, peneliti menentukan dua belas persentase 

sampel, panelis akan diberikan tester dan kuesioner dengan menguji aroma, 

tekstur, rasa, dan warna produk tapioca pearl dengan substitusi tepung biji 

mangga. Sampel pertama merupakan sampel kontrol dengan kode Z1 dan 

kandungan tepung biji mangga sebesar 0%. Sampel kedua dengan kode A1, A2, 

dan A3 berturut-turut sebanyak 15%, 20%, dan 25% substitusi biji mangga. 

Sampel ketiga dengan perlakuan yang sama tetapi memiliki kode berbeda yaitu 

B1, B2, dan B3 berturut-turut sebanyak 15%, 20%, dan 25% substitusi biji 

mangga. Sampel ketiga dengan perlakuan yang sama dan kode berbeda yaitu C1, 

C2, dan C3 berturut-turut sebanyak 15%, 20%, dan 25% substitusi biji mangga. 

Uji organoleptik ini berguna untuk mengetahui minat panelis terhadap tapioca 

pearl dengan substitusi tepung biji mangga. 

 



 

 

28 
 

4. Uji Anova 

Menurut Marpaung dkk (2017:151), menyatakan bahwa “Uji Anova juga 

adalah bentuk uji hipotesis statistik dimana kita mengambil kesimpulan 

berdasarkan data atau kelompok statistik inferensif. Hipotesis nol dari uji Anova 

adalah bahwa data adalah simple random dari populasi yang sama sehingga 

memiliki ekspektasi mean dan varians yang sama” Dalam penelitian ini, uji 

ANOVA dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner yang akan disebarkan 

kepada panelis secara acak dengan memberi tester sampel produk tapioca pearl 

dengan substitusi tepung biji mangga ini sehingga panelis dapat menentukan 

kesukaan panelis terhadap produk. 

 

5. Uji Minat Pasar 

Pemasaran dapat diartikan sebagai proses sosial dan manajerial dimana 

para individu dan kelompok mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan 

dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa serta nilai antara 

seseorang dengan yang lainnya (Putri, 2017:1). Pada penelitian kreasi produk ini, 

uji minat pasar digunakan untuk menganalisis data dari konsumen. Pemasaran 

yang diciptakan oleh peneliti berupa tapioca pearl dengan substitusi tepung biji 

mangga yang nantinya akan dipakai sebagai topping minuman. 

 

6. Statistik Deskriptif 

Menurut (Sholikhah, 2016:348), menyatakan bahwa “Statistik deskriptif 

adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 



 

 

29 
 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau 

generalisasi.” Statistik deskriptif ditentukan oleh data 90 panelis yang masing-

masing akan diberi 19 sampel berupa tapioca pearl dengan substitusi tepung biji 

mangga. Hasil kuesioner dari panelis nantinya akan disajikan dalam bentuk 

diagram lingkaran.  

 

7. Analisis Data Kualitatif 

 Menurut Hardani dkk (2020:162) menyatakan bahwa:  

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi 

hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data 

tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga 

selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau 

ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat 

dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata 

hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. 

 

3.7 Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2013:267) Terdapat dua macam validitas yaitu internal 

dan eksternal, validitas internal berhubungan dengan derajat akurasi desain 

penelitian dengan hasil yang dicapai. Validitas eksternal berhubungan dengan 

derajat akurasi dengan hasil apakah penelitian dapat diterapkan pada populasi 

dimana sampel diambil. 

Reliabilitas pada penelitian kualitatif bersifat ganda, selalu berubah, tidak 

ada yang konsisten dan berulang sehingga reliabilitas penelitian kuantitatif dan 
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kualitatif memiliki pengertian yang berbeda maka tidak ada data yang konsisten 

atau stabil (Sugiyono, 2013: 269). 

 

3.8 Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif mencangkup credibility 

(validitas interbal), transferability (validitas ekstemal), dependability (reliabilitas), 

dan confirmability (objektivitas). Pada penelitian ini peneliti menggunakan bahan 

referensi, menurut Sugiyono (2013:275) menggunakan bahan referensi memiliki 

arti menggunakan pendukung sebagai bukti dari kebenaran data, alat perekam data 

dan kamera merupakan contoh pendukung kredibilitas data yang ditemukan oleh 

peneliti. 

 

3.9 Tahapan Penelitian 

 Menurut Miles dan Huberman (1984:23-24) menyatakan bahwa analisis 

terdiri dari tiga tahapan melalui proses, yaitu data reduction, data display, dan 

conclusion-drawing/verification.  

1. Data Reduction 

Bagian analisis yang mempertajam, menyortir, memfokuskan, membuang, 

dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 

digambar dan diverifikasi. 

2. Data Display 

Mendesain data kualitatif dan menentukan data yang dipakai, 

menggunakan bentuk apa, ke dalam cells merupakan kegiatan analitik. 
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3. conclusion-drawing/verification 

Kesimpulan dari data yang ditampilkan, pola, penjelasan, kemungkinan 

konfigurasi, aliran sebab akibat, dan proposisi. 

 


