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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Bahan dan Peralatan Penelitian 

Tabel 3.1 

Bahan Ondenori dan Isi  (10 biji) @ 25 gram 

No Nama Bahan Jumlah  Satuan 

 Kulit Onde-Onde   

1 Tepung Ketan 150 gram 

2 Tepung Sagu 15 gram 

3 Santan 75 ml 

4 Garam ¼ sdt 

5 Wijen 100 gram 

 Isi Onde-Onde   

1 Kacang Hijau 200 gram 

2 Gula Pasir 150 gram 

3 Santan 50 ml 

Sumber : data diolah 

 Tabel 3.1 adalah Tabel berisi rincian bahan dasar yang dibutuhkan dalam 

pembuatan kulit onde-onde dan isinya. 
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Tabel 3.2 

Bahan Eksperimen Ondenori (25 buah) @ 25 gram 

 Eksperimen I Eksperimen II Eksperimen III   

No Nama Bahan Nama Bahan Nama Bahan Jumlah  Satuan 

1 Tepung Ketan Tepung Ketan Tepung Ketan 300 gram  

2 Tepung Sagu Tepung Beras Tepung Beras 50 gram 

3 Santan Hangat Air Hangat  150 ml 

4 Garam Garam Garam 2 sdt 

5 Wijen Wijen Wijen 200 gram 

6 Minyak Goreng Minyak Goreng Minyak Goreng 500 ml 

7 Saus Sambal Saus Sambal Saus Sambal 4 sdm 

8  Tapioka  6 sdm 

9   Telur 3 butir 

Sumber : data diolah 

 

 Tabel 3.2 adalah Tabel yang berisi rincian bahan-bahan dasar yang diperlukan 

untuk eksperimen pembuatan Ondenori . 
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Tabel  3.3 

Bahan Isi Ondenori 

No Bahan Jumlah Satuan 

1 Dada Ayam 100 gram 

2 Jamur Enoki 100 gram 

3 Bawang Bombay 30 gram 

4 Bawang Merah 15 gram 

5 Saos Teriyaki 2 sdm 

6 Kecap Manis 4 sdm 

7 Nori 30 lembar 

Sumber : data diolah 

 

Tabel 3.3 adalah Tabel yang berisi rincian bahan-bahan yang diperlukan dalam 

membuat isi dari Ondenori. 
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Tabel 3.4 

Peralatan dan Perlengkapan yang dibutuhkan 

No Nama Alat Jumlah Satuan 

1. Wajan 1 buah 

2.  Spatulla 1 buah 

3.  Teflon 1 buah 

4. Mangkuk 5 buah 

5. Telenan 1 buah 

6. Pisau 1 buah 

7. Timbangan digital 1 buah 

8. Kompor 1 buah 

9. Kertas roti 2 lembar 

10. Gelas Pengukur 1 buah 

11. Plastik penutup 1 lembar 

12.  Saringan  1 Biji 

13. Tusuk gigi 20 Biji 

14. Plastik mika bundar 6 Buah 

15. Kertas roti hias 6 Lembar 

Sumber : data diolah 

 Tabel 3.4 adalah Tabel yang menjelaskan peralatan dan perlengkapan yang 

dibutuhkan dalam proses pembuatan Ondenori. 
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3.2.     Rancangan penelitian 

Menurut Azwar (2008: 5) rancangan atau desain penelitian dalam arti sempit 

dimaknai sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data penelitian. Dalam arti 

luas rancangan penelitian meliputi proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian. 

Dalam rancangan perencanaan dimulai dengan mengadakan observasi dan evaluasi 

terhadap penelitian yang sudah dikerjakan dan diketahui, sampai pada penetapan 

kerangka konsep dan hipotesis penelitian yang lebih lanjut. Rancangan pelaksanaan 

penelitian meliputi proses membuat percobaan ataupun pengamatan serta memilih 

pengukuran variabel, prosedur dan teknik sampling, instrumen, pengumpulan data, 

analisis data yang terkumpul, dan pelaporan hasil penelitian. 

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, maka tujuan rancangan penelitian 

adalah untuk memberikan suatu rencana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan penelitian 

eksploratori, yaitu jenis rancangan penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu 

yang baru dari hasil eksplorasi yang mendalam pada obyek tertentu. 

 

3.3.      Waktu dan Tempat Penelitian   

 Penelitian akan dilakukan di Laboratorium Tourism and Hotel Management 

Universitas  Ciputra Surabaya pada tanggal 20 Januari 2011, serta penelitian kandungan 

zat gizi berupa protein, lemak, dan karbohidrat yang ada di dalam Ondenori yang 

dilakukan di Balai Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri di Jagir Wonokromo 

Nomor 306 Surabaya. 
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Tabel 3.5  

Tahapan Pelaksanaan / Jadwal Faktual   

Sumber : data diolah 

 

 

 Tabel 3.5 adalah Tahap atau proses yang diperlukan pada saat proses awal 

hingga pengujian ekperimen Ondenori dari awal hingga tahap akhir. 

No   Tanggal Pelaksanaan Program Lokasi 

1. 19 Januari 

2011 

 

Pk 09.00 

 

 

Perencanaan pembelian bahan-bahan untuk 

percobaan membuat Ondenori. 

 

Yongsin, toko bahan 

kue, Surabaya. 

 

Papaya supermarket, 

Surabaya. 

 

 

 

2. 20 Januari 

2011 

 

Pk 10.30 

 

Uji Coba I Pembuatan Ondenori. 

 

(menggunakan tepung ketan, tepung sagu, 

santan) 

 

 

 

Laboratorium Tourism 

and Hotel Universitas 

Ciputra Surabaya . 

 

 

 

3. 20 Januari 

2011 

 

Pk 10.30 

 

Uji Coba II Pembuatan Ondenori. 

 

(menggunakan tepung ketan, tepung beras, 

air hangat) 

 

 

Laboratorium Tourism 

and Hotel Universitas 

Ciputra Surabaya . 

 

 

 

4. 20 Januari 

2011 

 

Pk 10.30 

 

Uji Coba III Pembuatan  Ondenori. 

 

(Menggunakan tepung ketan, tepung beras, 

telur) 

 

Pembuatan  untuk tester sebanyak 20 buah. 

 

 

 

Laboratorium Tourism 

and Hotel Universitas 

Ciputra Surabaya . 

 

 

5. 1 Februari 

2011 

 

Pk 12.00 

 

Pengujian kandungan karbohidrat,   protein, 

lemak pada Ondenori 

Balai Pusat Penelitian 

dan  

Pengembangan 

Industri, 

Jagir wonokromo no. 

306 Surabaya. 
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3.4.      Populasi dan Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini, sampel sumber data dipilih secara purposive sampling 

(teknik sampling bertujuan), yaitu pemilihan anggota sampel yang  khusus berdasarkan 

tujuan penelitiannya, keuntungan menggunakan teknik ini ialah murah, cepat mudah 

dan relevan dengan tujuan penelitiannya. Penentuan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama uji coba pembuatan 

Ondenori berlangsung. Sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang dipilih 

dengan prosedur tertentu dan diharapkan dapat mewakili suatu populasi (Sugiyono, 

2009:400).  

 Sampel diambil dari hasil uji coba pembuatan Ondenori. yang sudah dilakukan 

dengan membuat tiga jenis kulit yang menggunakan bahan yang berbeda, dan dari 

ketiga hasil percobaan tersebut diperlihatkan kepada dosen pembimbing untuk dinilai 

mana yang layak untuk ditesterkan kepada dua puluh orang yang dipilih secara acak 

dengan kriteria pria atau wanita berusia di atas tujuh belas tahun untuk diminta 

pendapatnya mengenai tampilan, aroma, warna, tekstur, rasa dari Ondenori, serta 

pendapat responden terhadap Ondenori tersebut. Sampelnya adalah Ondenori hasil 

percobaan yang ketiga, dan populasinya adalah para dosen Tourism and Hotel 

Management Universitas Ciputra beserta mahasiswanya. 

 

3.5.      Metode Pengumpulan Data  

3.5.1    Eksperimen 
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 Menurut Santosa (2005: 75) metode eksperimen mempunyai arti percobaan 

yang bersistem dan berencana untuk membuktikan kebenaran suatu teori. Eksperimen 

dilakukan dengan memberikan treatment (perlakuan) yang  berbeda pada setiap group 

sample dengan adanya treatment yang berbeda, maka reaksi yang terjadi akan berbeda. 

 Ekperimen yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dalam jenis 

tepung dan campurannya pada kulit Ondenori. Untuk menghasilkan tampilan, aroma, 

warna, tekstur, rasa Ondenori yang diinginkan maka pengolahan dan analisis data 

dalam penelitian ini akan dilakukan pada saat di lapangan (laboratorium) secara 

eksperimen. Faktor dalam eksperimen penelitian ini adalah penggunaan jenis tepung 

dan campurannya untuk kulit  Ondenori; 

T1 = Tepung ketan, tepung sagu, santan hangat. 

T2 = Tepung ketan, tepung beras, air hangat. 

T3 = Tepung  ketan, tepung beras, telur. 

Sedangkan untuk isinya tetap sama untuk 3 tiga jenis percobaan. 

Berdasar seluruh metode yang digunakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

metodologi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah jenis metode 

penelitian eksplorasi, yang artinya penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh 

pengetahuan lebih banyak (Santosa, 2005:76), di mana data diperoleh dengan 

melakukan observasi (pengamatan), dan eksplorasi (menjelajah) data yang terdapat di 

lapangan, yang kemudian hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif  kualitatif.  

Menurut Ruslan (2006: 33) data yang telah terkumpul akan diproses dan 

nantinya akan digunakan sebagai sebuah komponen utama yang mana harus dapat 
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menjawab dan menyelesaikan permasalahan. Penelitian dengan metode eksperimen 

dilakukan dengan tujuan untuk menentukan resep standar yang dilakukan di 

Laboratorium Tourism and Hotel Management Universitas Ciputra Surabaya. 

Penelitian dalam pembuatan Ondenori dilakukan tiga kali. 

 

3.5.2 Observasi 

 Menurut Burhan Bungin (2006: 165)  metode observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. 

Penggunaan metode observasi sebagai metode penelitian data sesuai dengan penelitian 

ini. Sebab pada penelitian ini menuntut penulis untuk menjadi instrumen penelitian. 

Maksudnya, penulis harus mencari data sendiri dengan cara terjun langsung ke lokasi 

penelitian  untuk memperoleh data yang diperlukan. Pada penelitian ini penulsi 

mengobservasi setiap eksperimen yang telah dilakukan oleh penulis sendiri sebelumnya 

dan mencatat hasil observasi yang dilakukan.             

 

3.5.3    Uji Laboratorium Gizi 

 Uji laboratorium dilakukan peneliti untuk meneliti Kandungan gizi yang akan 

diteliti meliputi: protein, lemak, dan karbohidrat. Uji laboratorium dilakukan setelah uji 

setelah resep standar Ondenori ditentukan oleh peneliti di Balai Penelitian dan 

Pengembangan Industri di Jagir Wonokromo nomor 360 Surabaya. 
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Persiapan alat dan bahan 

 

Menimbang Bahan  Menimbang bahan Isi 

Memipihkan 

Rasa 

3.6. Prosedur Penelitian 

3.6.1 Proses Pembuatan Ondenori 

 

                         

                                                        

               Isi                          Onde-onde 

 

                                

                                         

 

 

       Memotong                                        Membuat adonan Kulit 

  

                                          Menumis isi                                     Membagi adonan 

 

                                            

      

                                                     Isi  dimasukan ke adonan 

 

Penggorengan onde-onde 

 

                                                           Hasil: Ondenori 

 

 

       

                 Uji Laboratorium         Uji Coba                                                  

    

 

 

Protein    Lemak         Karbohidrat                        Tampilan     Aroma      Warna    Tekstur         

 

Gambar 3.1. Proses Pembuatan Ondenori 
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Keterangan Gambar: 

a. Persiapan bahan dan peralatan: 

 Bahan-bahan dan bumbu yang akan digunakan ditimbang menggunakan 

 timbangan digital, kemudian disiapkan di mangkok-mangkok kecil, dan 

 peralatan yang akan digunakan disiapkan terlebih dahulu, kemudian daging 

 ayam dan  jamur dipotong dadu kecil, bawang Bombay dipotong tipis 

 (chopped). 

b.  Proses pembuatan kulit Ondenori: 

Campur semua bahan kulit sambil diaduk merara. Uleni sampai menjadi adonan 

yang bisa dibentuk.  Bagi rata sesuai jumlah isi. Bulatkan dan pipihkan. 

c.  Proses pembuatan isi 

 Panaskan minyak, tumis bawang bombay, bawang merah hingga harum. 

 Masukkan daging ayam yang sudah dipotong kotak-kotak kecil dan jamur, 

 aduk rata. Masukkan irisan nori. Tuangkan saus teriyaki, masak sambil 

 diaduk- aduk di atas api kecil hingga matang. 

d.  Proses pembentukan Ondenori: 

 Beri adonan isi, rapatkan, bentuk bulat kembali. Gulingkan tiap bulatan 

Ondenori pada wijen.  

e.  Proses penggorengan Ondenori: 

 Panaskan minyak dalam wajan, masukkan Ondenori, goreng hingga berwarna 

 kecoklatan. Usahakan minyak jangan terlalu panas karena Ondenori bisa 

 meletus. 
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f.  Tampilan Ondenori 

 Setelah matang tiriskan di atas kertas roti. Letakkan potongan nori di atas  tiap 

Ondenori tersebut dan tusuk dengan tusuk gigi. Siapkan saus teriyaki sebagai 

bumbu ataupun saus sambal. 

 

3.7.  Metode Analisa 

3.7.1. Uji Organoleptik 

 Hadjar (2005: 181) menyatakan bahwa uji organoleptik adalah  mencicipi 

contoh produk olahan pangan. Penelitian organoleptik ini dilakukan terhadap dua puluh 

responden yang diminta tanggapannya setelah mencoba Ondenori tentang bagaimana 

tampilan, aroma, warna, tekstur, dan rasa Ondenori yang disajikan. Masing-masing 

responden akan diberi lembaran kuesioner untuk diisi tentang Inovasi rasa dan tampilan 

Ondenori. 

 

3.7.2      Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah bagaimana data dapat digambarkan dideskripsikan 

atau disimpulkan baik secara numerik, misalnya menghitung rata-rata dan deviasi 

standar, atau secara grafis (dalam bentuk tabel atau grafik) untuk mendapatkan 

gambaran mengenai data tersebut sehingga lebih mudah dibaca dan bermakna (Hadjar, 

2005:183). 
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Tabel 3.6 

Format Kuesioner 

Sumber : data diolah 

 

Tabel 3.6 adalah Tabel yang berisi pertanyan- pertanyaan untuk format              

kuesioner yang akan dibagikan ke dua puluh responden. 

No Keterangan a. Sangat menarik b. Menarik c. Tidak  menarik 

1. 

 

Bagaimana pendapat Anda mengenai 

Tampilan dari Ondenori ini?    

2. 

 

 

Bagaimana pendapat Anda mengenai 

aroma dari  Ondenori ini? 

a. Harum b.Agak harum c. Tidak harum 

   

3. 

 

 

Bagaimana pendapat Anda mengenai 

warna dari Ondenori ini? 

a. Putih  

kekuningan 

b. Kuning 

kecoklatan 

C Coklat 

 

   

4. 

 

Bagaimana pendapat Anda mengenai 

tektsur dari Ondenori ini? 

a. Terlalu keras 

 

b. Padat dan 

kenyal 

c. Lembek 

 

   

5. 

 

Bagaimana pendapat Anda mengenai 

rasa dari Ondenori ini? 

a. Enak b. Biasa c. Tidak enak 

   

6. 

 

 

Bagaimana pendapat Anda terhadap 

Inovasi Ondenori ini bila dipasarkan? 

 

a. Bisa b. Tidak bisa Alasan: 

   


