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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Menurut Mulyadi (2011:128) mengemukakan bahwa penelitian adalah 

kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu secara teliti, kritis dalam 

mencari fakta-fakta dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 

Menurut Lichtman (2013:7) penelitian kualitatif adalah “Qualitative research is a 

general term. It is a way of knowing in which a researcher gathers, organizes, and 

interprets information obtained from humans using his or her eyes and ears as 

filters. It often involves in-depth interviews and/or observations of humans in 

natural, online, or social settings”. 

Penelitian ini menggunakan uji penerimaan sebagai metode yang 

digunakan, uji penerimaan digunakan untuk menilai produk baru, dengan 

meramalkan penerimaan pasar (Permadi dkk, 2018:30). Penelitian ini menyangkut 

beberapa aspek baik dari aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, aspek pasar dan 

pemasaran, aspek teknis dan teknologi sampai dengan aspek manajemen dan 

keuangannya, dimana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan 

dan hasilnya akan digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu bisnis dapat 

dikerjakan atau ditunda dan bahkan tidak dijalankan (Sulastri 2016:7). Peneliti 

melakukan penelitian ini untuk menguji apakah produk kopi biji salak dapat 
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diterima atau tidak oleh pasar. Sifat penelitian ini adalah pengembangan dari 

penelitian yang sudah ada. 

 

3.2 Kehadiran Penelitian 

Menurut Raco (2010:7) “hasil penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh 

pandangan, pemikiran, dan pengetahuan peneliti karena data tersebut 

diinterpretasikan oleh peneliti. Oleh karena itu, sebagian orang menganggap 

penelitian kualitatif agak bias karena pengaruh dari  peneliti sendiri dalam analisis 

data”. Pada penelitian ini peneliti akan hadir dan akan melakukan wawancara serta 

dokumentasi pada narasumber. Menurut Sugiyono (2015:306) peneliti kualitatif 

adalah instrumen yang memiliki fungsi dalam menetapkan fokus penelitian, 

memilih informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis 

data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh. 

Target narasumber peneliti adalah masyarakat dengan umur 17-65 tahun dan yang 

berdomisili di Surabaya dan Bali. 

 

3.3 Lokasi dan Periode Penelitian 

Dalam penelitian kreasi produk ini membutuhkan beberapa peralatan dan 

bahan yang akan digunakan dalam pembuatan kopi dengan menggunakan biji salak 

sebagai pengganti biji kopi. 
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3.3.1 Peralatan 

Tabel 3.1 Peralatan Pembuatan Kopi Dengan Menggunakan Biji Salak 

No. Peralatan Keterangan 

1. Oven Untuk memanggang biji salak 

2. Loyang Sebagai alas untuk biji salak 

3. Pisau Untuk memotong biji salak 

4. Ulekan Untuk menghancurkan biji salak 

5. Timbangan Untuk menimbang bahan 

6. Wajan Untuk menyangrai biji salak 

7. Sendok Untuk menyendok bahan 

8. Kompor Untuk memasak bahan 

9. Ayakan Untuk mengayak bahan 

10. Meja Untuk meletakan bahan 

11 Kain  Untuk membersihkan bahan  

12 Handphone Untuk dokumentasi 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

3.3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

No. Tanggal Tempat Keterangan 

1. 3 November 2020 JL.Imam 

Bonjol, 

Denpasar 

Mencari informasi dan penelitian 

terdahulu  

2. 15 November 2020 JL.Imam 

Bonjol, 

Denpasar 

Eksperimen biji salak sebagai 

pengganti kopi 

3. 25 November 2020 JL.Imam 

Bonjol, 

Denpasar 

Eksperimen pertama pembuatan 

biji salak untuk menjadi minuman 

4. 1 Desember 2020 JL.Imam 

Bonjol, 

Denpasar 

Eksperimen kedua pembuatan biji 

salak untuk menjadi minuman 

5. 3 Desember 2020 JL.Imam 

Bonjol, 

Denpasar 

Eksperimen ketiga pembuatan biji 

salak untuk menjadi minuman 

6. 10 Desember 2020 Denpasar Penyebaran kuesioner uji 

organoleptik sesi pertama 

7. 15 Desember 2020 Denpasar Penyebaran kuesioner uji 

organoleptik sesi kedua 

Sumber: Data Diolah (2021) 
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Tabel 3.2 Waktu dan Tempat (Lanjutan) 

No. Tanggal Tempat Keterangan 

8. 20 Desember 2020 Denpasar Penyebaran kuesioner uji 

organoleptik sesi ketiga 

9.  3 Januari 2021 Laboratorium 

Prodia 

Uji laboratorium dari hasil uji 

organoleptik terbaik 

10. 10 Januari 2021 Denpasar Penjualan produk 

11. 15 Januari 2021 Denpasar Pengolahan data kuesioner  

12. 20 Januari 2021 Denpasar Penyusunan laporan 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

3.4 Sumber Data 

Data adalah fakta yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan 

memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat 

berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai 

teknik selama kegiatan penelitian berlangsung (Siyoto dan Sodik, 2015: 67). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Data 

primer berasal dari 90 panelis yang mengisi kuesioner berdasarkan sampel kopi biji 

salak yang dibagikan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kelayakan produk 

minuman kopi dengan substitusi biji salak. Sedangkan data sekunder yang 

digunakan yaitu data yang berasal dari penelitian orang lain, yang digunakan untuk 

mencari informasi atau referensi penelitian. Tujuan dari data sekunder adalah untuk 

sebagai pedoman dan pendukung penelitian produk ini. 

 

3.4.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian biasa disebut dengan informan, dalam penelitian kualitatif 

subjek penelitian adalah orang dalam yang menjadi sumber informasi (Rahmadi, 

2011:61). Saat melakukan proses uji organoleptik terdapat 30 panelis yang dipilih 
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Gambar 3.1 Proses Pembuatan Biji Salak Menjadi Kopi Biji Salak 

Sumber: Data Diolah (2020) 
 

secara acak setiap perlakuan dan juga 92 responden untuk uji minat pasar 

menggunakan kuesioner berupa google form. Panelis dan responden yang 

digunakan dipilih secara acak dengan rentan umur 17-65 tahun. Peneliti juga akan 

menggunakan tiga informan yang akan di wawancara, informan yang digunakan 

adalah konsumen yang sudah pernah membeli produk kopi biji salak. Pengambilan 

sampel informan ini akan menggunakan teknik purposive sampling yang artinya 

informan akan dipilih dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015:300). 

 

3.4.2 Penjaringan Data 

1. Proses Pembuatan Kopi Biji Salak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 3.1, dapat dijabarkan proses pengolahan biji salak 

menjadi tepung biji salak dengan dua perlakuan cara roasting sebagai berikut: 

Biji Salak 

Dicuci 

Dipotong 

Dikeringkan 

Ditiriskan 

Roasting 

Diayak 

Dihaluskan 

Disimpan 
Disimpan 

Dihaluskan 

Perlakuan 1 (Oven) 

 

Perlakuan 2 (Sangrai) 

 

Diayak 
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1. Siapkan alat dan bahan. 

2. Cuci biji salak hingga bersih. 

3. Tiriskan biji salak hingga kering. 

4. Pilah biji salak. 

5. Potong biji salak menjadi empat bagian. 

6. Keringkan biji salak di bawah sinar matahari selama kurang lebih 10 hari 

hingga kering. 

7. Roasting biji salak yang sudah kering.  

a. Perlakuan 1 dengan menggunakan oven dengan suhu 180 derajat 

selama 30 menit 

b. Perlakuan 2 dengan menggunakan wajan atau disangrai dengan api 

sedang selama 45 menit 

8. Haluskan biji salak yang sudah diroasting dengan grinder. 

9. Ayak biji salak yang sudah dihaluskan dengan ukuran 80 mesh. 

10. Simpan biji salak yang sudah diayak pada tempat yang kering. 

 

3.4.3 Desain Uji Coba 

Penelitian ini akan menggunakan uji organoleptik. Enam sampel dari kopi 

biji salak yang berbeda-beda akan dibagikan kepada 30 panelis setiap pengulangan. 

Pada penelitian kali ini akan dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali, sehingga 

total panelis adalah 90 orang. Uji organoleptik ini berfungsi untuk menilai rasa, 

warna, dan aroma dari kopi biji salak serta uji minat pasar dalam hal logo, kemasan, 

harga jual dari produk itu sendiri. Setiap perlakuan akan mendapatkan tiga 
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persentase biji salak yang berbeda-beda sebagai bahan pengganti kopi arabika. 

Setiap perlakuan akan mendapatkan tiga persentase yang berbeda dari biji salak 

yaitu 25%, 50%, dan 75%. Tujuan dari uji coba lapangan ini adalah untuk 

mengetahui kelayakan produk dalam hal dikonsumsi dan dijual. 

Dalam melakukan uji coba pada penelitian ini, peneliti akan melakukan 

dengan sistem blind test, dimana akan terdapat kode pada masing masing sampel 

yang akan diberikan, sehingga panelis tidak mengetahui komposisi presentasi biji 

salak. 

Tabel 3.3 Kode Desain Uji Coba  

Pengulangan 

 
Kontrol 

Roasting Oven Roasting Sangrai 

25% 50% 75% 25% 50% 75% 

Pertama A1 A101-O B101-O C101-O D101-S E101-S F101-S 

Kedua A1 A102-O B102-O C102-O D102-S E102-S F102-S 

Ketiga A1 A103-O B103-O C103-O D103-S E103-S F103-S 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Menurut Siyoto dan Sodik (2015:75) pengumpulan data dalam penelitian 

perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan 

reliabilitasnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu metode kuesioner. Metode kuesioner yaitu metode pengumpulan data dengan 

membagikan pertanyaan kepada panelis-panelis. Dalam pengumpulan data dengan 

membagikan pertanyaan kepada panelis-panelis. Dalam pengumpulan data ini, 

peneliti akan membagikan kuesioner dan tujuh sampel kopi biji salak kepada 

panelis. Kuesioner dalam penelitian kreasi produk ini berupa pertanyaan dengan 

jawaban menggunakan skala likert di mana panelis akan memilih skala angka satu 

sampai empat. 

 



25 
 

Tabel 3.4 Skor Skala Likert Empat Kategori Respons 

Jawaban Bobot Penilaian 

Sangat Tidak Suka (STS) 1 

Tidak Suka (TS) 2 

Suka (S) 3 

Sangat Suka (SS) 4 

Sumber: Data Diolah (2020)  

 

3.5 Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2015:334) Analisis data merupakan kegiatan atau 

proses mencari data secara sistematis, memilih data yang penting untuk dipelajari, 

dan membuat kesimpulan yang dapat memberikan informasi kepada orang lain. 

Analisis data yang akan digunakan selama penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data akan dilakukan sebelum dan sampai saat penelitian 

berlangsung, Pada penelitian ini peneliti akan menentukan subjek dan 

membuat panduan pertanyaan untuk wawancara sebelum melakukan 

wawancara dengan informan. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang 

data yang tidak perlu. Pada penelitian ini peneliti akan menyortir data dan 

kemudian yang terpilih akan dikelompokan menjadi beberapa kategori. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data akan dilakukan setelah melakukan reduksi data. Penyajian 

data akan berbentuk teks naratif dan akan disusun sehingga dapat ditarik 

kesimpulan dari penyajian data. 
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4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari teknik analisis data 

kualitatif. Kesimpulan dapat ditarik setelah peneliti melakukan analisis 

data, kemudian berdasarkan analisis data tersebut maka dapat ditarik 

kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah. 

 

3.6 Validitas dan Reliabilitas 

Validitas data dalam penelitian kualitatif merupakan derajat ketepatan 

antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan 

peneliti. Reliabilitas adalah keandalan atau ketepatan sebuah alat ukur dalam 

mengukur objek. Validitas dan reliabilitas lebih menekankan pada masalah kualitas 

data dan ketetapan metode yang digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan 

proyek penelitian (Emzir, 2012:78). 

 

3.7 Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji keabsahan temuan dalam penelitian ini akan menggunakan dua cara 

yaitu triangulasi dan pemeriksaan anggota. Triangulasi menurut Salim dan 

Syahrum (2012:166) teknik triangulasi adalah informasi yang diperoleh dari 

berbagai sumber yang diperiksa dengan pengamatan dokumen. Dalam penelitian 

ini peneliti akan menggunakan triangulasi sumber dalam memperoleh keabsahan 

temuannya dengan cara membandingkan data wawancara yang diperoleh dari 

beberapa informan.  
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3.8 Tahapan Penelitian 

Menurut Creswell (2012:16-17) menyatakan bahwa terdapat ada beberapa 

tahapan penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Tahapan penelitian yang 

peneliti akan lakukan adalah: 

1. Peneliti akan mengidentifikasi topik penelitian dari topik yang sudah 

dipilih peneliti (Creswell, 2012:58). 

2. Peneliti akan meninjau literatur serta penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan topik peneliti (Creswell, 2012:79). 

3. Peneliti akan menentukan tujuan dan pertanyaan atau hipotesis dari 

penelitian tersebut (Creswell, 2012:110). 

4. Peneliti akan mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan 

yang akan dijawab oleh informan (Creswell, 2012: 109). 

5. Peneliti akan mengumpulkan data hasil wawancara kemudian 

mentranskripsikan kedalam tampilan narasi (Creswell, 2012:238-239). 

 

 

 


