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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek dan Subjek Penelitian 

Objek penelitian merupakan sasaran dari penelitian yang akan dilaksanakan. 

Objek dalam penelitian ini adalah kualitas produk dari Selai tape ketan hitam dan 

Selai tape ketan Kuningan (X) dan daya terima konsumen pada produk selai tape 

ketan hitam dan selai tape ketan Kuningan (Y). 

Sedangkan subjek dari penelitian ini menggunakan panelis yang terdiri dari 

15 orang panelis ahli untuk pengujian produk dengan uji organoleptik dan 100 

orang panelis umum yang merupakan konsumen dari Tape ketan hitam dan Tape 

ketan Kuningan untuk pengujian daya terima konsumen 

 

3.2. Metode Penelitian 

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. (Sugiono, 2012,hlm.2). 

Metode penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Eksperimental, 

karena jenis penelitian ini adalah adalah penelitian eksperimen. “Metode 

Penelitian Eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh treatment (perlakuan tertentu).” (Sugiyono,2012,hlm.6).  

Metode penelitian yang digunakan terdiri dari 3 tahap yaitu : 

1. Mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan, melakukan percobaan pada 

standar resep sehingga di dapatkan standar resep yang diinginkan. Metode 

analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan tahap-

tahap pada proses pengolahan Selai. 

2. Untuk mengidentifikasi formula resep, melakukan uji organoleptik dan uji 

hedonik. Proses pengujian dimulai dengan pembuatan produk Selai tape ketan 

hitam dan Selai tape ketan Kuningan dengan  masing-masing tiga perlakuan 

yang berbeda. Produk kemudian diujikan kepada 15 orang panelis ahli dengan  
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cara membagikan produk dengan masing-masing tiga perlakuan beserta 

kuisioner. Kriteria pengujian organoleptik dan pengujian hedonik meliputi rasa, 

aroma, warna, tekstur dan penampilan. Hasil dari pengujian organoleptik 

dianalisis dengan menggunakan analisis ANOVA, LSD dan Turkey’s b 

sedangkan  hasil dari pengujian hedonik di analisis dengan mengunakan 

analisis independent t-test sample. Produk terpilih kemudian diamati daya 

tahan simpannya dan dianalisis gizi berdasarkan DKBM.  

3. Tahapan pada pengujian daya terima konsumen yaitu memberikan produk 

terpilih kepada 100 orang konsumen beserta kuisioner. Kriteria penilaiannya 

yaitu meliputi kualitas produk (rasa, aroma, warna, tekstur dan penampilan), 

Penilaian terhadap produk (rasa, aroma, warna, tekstur dan penampilan), dan 

penilaian kesukaan pada masing-masing produk (rasa, aroma, warna, tekstur 

dan penampilan). Hasil dari uji penerimaan konsumen dianalisis dengan 

menggunakan analisis korelasi dan analisis regresi sederhana. Tahap terakhir 

yaitu pembuatan label untuk kemasan.  

 

3.3. Operasionalisasi Variabel 

“Secara teoritis operasional variabel dapat di definisikan sebagai atribut 

seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya 

atau suatu objek dengan objek lainnya.” (Hatch dan Fandy,1981) 

Operasionalisasi variabel adalah suatu nilai dari seseorang atau objek yang 

mempunyai variasi tertentu untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Berdasarkan 

penjelasan diatas peneliti memaparkan operasionalisasi variabel pada tabel berikut 

ini : 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Konsep Teoritis Konsep Empiris Konsep Analisis Skala Data 

Kualitas 

Produk 

Kualitas produk 

adalah kemampuan 

sebuah produk dalam 

mempergerakkan 

fungsinya, hal ini 

termasuk 

keseluruhan 

durabilities, 

ketepatan, 

kemudahan dan 

pengoperasian dan 

reparasi juga atribut 

produk lainnya. 

(Kotler dan 

Amstrong, 

2003,hlm.283) 

Penilaian 

konsumen tentang 

kualitas produk 

pada Selai tape 

ketan  hitam dan 

Selai tape ketan 

Kuningan dapat 

dilakukan pada 

beberapa faktor, 

yaitu : 

1. Rasa 

2. Aroma  

3. Warna 

4. Tekstur 

5. Penampilan 

 

Data diperoleh 

dengan melakukan 

uji hedonik dengan 

menggunakan skala 

semantik mengenai: 

1. Rasa 

2. Aroma  

3. Warna 

4. Tekstur 

5. Penampilan 

 

 

Ordinal 

Daya 

Terima 

Konsumen 

Proses penerimaan 

seseorang atau 

konsumen terhadap 

suatu produk terbagi 

dalam lima 

tahap,yaitu : 

1. Pengetahuan 

2. Ketertarikan 

3. Penilaian 

4. Percobaan 

5. Keputusan 

(Marwan dan 

Penilaian suka atau 

tidak suka 

seseorang atau 

konsumen 

terhadap suatu 

produk tergatung 

pada selera orang 

tersebut. 

Data yang diperoleh 

dari konsumen 

dengan 

menggunakan skala 

semantik  mengenai 

: 

1. Kekhasan rasa 

2. Kekhasan aroma 

3. Warna  

4. Tekstur 

5. Penampilan 

 

Ordinal 
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Asri,1991,hlm.168)  

Sumber : Data diolah,2014 

 

3.4. Populasi 

Menurut Sugiyono (2012, hlm. 80) “Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. ”Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu 

yang mempunyai karakteristik tertentu.” (Indriantoro dan Supomo, 2002, hlm. 

115). 

Dalam penelitian ini tidak menggunakan sampling akan tetapi hanya 

menggunakan populasi. Populasi pada tahap uji organoleptik atau uji hedonik 

sebanyak 15 orang yang terdiri dari panelis ahli dalam bidang makanan sedangkan 

pada tahap uji daya terima konsumen menggunakan populasi sebanyak 100 orang 

panelis terlatih yang terdiri dari konsumen tape ketan kuningan. 

  

3.5. Rancangan Percobaan 

Penelitian eksperimen ini, merancang percobaan dengan menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK). Metode yang digunakan adalah metode 

deskriptif kuantitatif dengan menganalisis tiga tahap, yaitu sebagai berikut : 

1. Kitchen Project 

Pada tahap formula ini menggunakan rancangan acak kelompok dengan 

tiga perlakuan. Dibawah ini tabel rancangan percobaan formulasi Selai dengan 

bahan dasar tape ketan hitam dan tape ketan Kuningan. 
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Tabel 3.2 

Metode Rancangan Percobaan Formulasi pada Selai Tape Ketan hitam 

dan Selai tape ketan kuningan 

Panelis 

Selai Tape Ketan Hitam Selai Tape Ketan Hijau 

STKM1 

(10:1) 

STKM2 

(10:2) 

STKM3  

(10:3) 

STKU1  

(10:1) 

STKM2 

(10:2) 

STKM3  

(10:3) 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

Sumber : Data diolah,2014 

Keterangan :  

STKM1 = Selai tape ketan hitam dengan pemakaian 10% gula  

STKM2 = Selai tape ketan hitam dengan pemakaian 20% gula  

STKM3 = Selai tape ketan hitam dengan pemakaian 30% gula  

STKU1 = Selai tape ketan hijau dengan pemakaian 10% gula  

STKU2 = Selai tape ketan hijau dengan pemakaian 20% gula  

STKU3 = Selai tape ketan hijau dengan pemakaian 30% gula 

 

Produk Selai tape ketan ini menggunakan tiga perlakuan dengan tape ketan 

sebagai bahan baku utama dimana ukuran yang dipakai sama pada setiap 
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perlakuan yaitu sebanyak 100gr. Tape ketan yang dipakai untuk bahan baku yaitu 

tape ketan yang proses fermentasinya selama 5-6 hari, berdasarkan eksperimen 

yang telah dilakukan tape ketan yang fermentasinya lebih dari 3 hari memiliki 

rasa lebih manis dan aroma yang lebih kuat. 

Pemakaian gula diatas didapatkan setelah melakukan beberpaka kali 

eksperimen yaitu eksperimen pertama memakai 50%  gula yang menghasilkan 

selai dengan rasa terlalu manis kemudian eksperimen yang kedua memakai 40% 

gula yang hasilnya terlalu manis juga dan didapatkan formulasi yang sesuai yaitu 

30%, 20% dan 10%. 

Penelitian ini menggunakan standar resep pembuatan tape yang sama pada 

perusahaan tape dengan merk Rasa Manis sedangkan standar resep pembuatan 

selai diambil dari standar resep selai buah di www.warintek.ristek.go.id tetapi 

menghilangkan natrium benzoat dan mengurangi takaran pemanisnya.  

Tabel 3.3 Standar resep Tape ketan hitam 

Menu : Tape ketan Hitam 

No Bahan Quantity 

1 Beras ketan hitam 650 gr 

2 Beras ketan putih 350 gr 

3 Ragi 25 gr 

Cara Membuat 

1 
Cuci bersih beras ketan hitam dan beras ketan putih, kemudian 

direndam selama semalam atau 10-12 jam 

2 
Beras ketan dicuci lagi sampai bersih kemudian dikukus sampai matang 

selama kurang lebih 45-60 menit 

3 
Setelah matang, nasi ketan didinginkan dan disimpan dalam wadah datar 

seperti nyiru agar proses pendinginannya lebih cepat 

4 

Nasi ketan yang dingin kemudian ditaburi ragi lapis demi lapis dan 

seletah taburan ragi merata pindahkan kedalam wadah tertutup selama 

2-3 hari. 

5 Tape ketan akan matang dan berair setelah 2-3 hari 

http://www.warintek.ristek.go.id/
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Sumber : Perusahaan tape ketan rasa manis 

 

 

 

 

Tabel 3.4 Standar resep Tape ketan Kuningan 

Menu : Tape ketan kuningan 

No Bahan Quantity 

1 Beras ketan putih  1 kg 

2 Daun katuk 200 gr 

3 Ragi 25 gr 

Cara membuat 

1 
Beras ketan dicuci sampai bersih kemudian dikukus sampai setengah 

matang sekitas 20-30 menit 

2 

Nasi ketan yang setengah matang angkat dan dicampur air dari perasan 

daun katuk kemudian dikukus kembali sampai matang selama kurang 

lebih 15-30 menit 

3 
Setelah matang, nasi ketan didinginkan dan disimpan dalam wadah 

datar seperti nyiru agar proses pendinginannya lebih cepat 

4 

Nasi ketan yang dingin kemudian ditaburi ragi lapis demi lapis dan 

setelah taburan ragi merata timbang menjadi 30 gr dan bungkus 

menggunakan daun jambu air yang sudah direbus kemudian pindahkan 

dalam wadah tertutup selama 2-3 hari. 

5 Tape ketan akan matang dan berair setelah 2-3 hari 

Sumber : Perusahaan tape ketan rasa manis 
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 Tabel 3.5 Standar Resep Selai Buah 

Menu : Selai 

No Bahan Quantity 

1 Buah (mangga ,jambu biji, pepaya, nanas dll) 1 kg 

2 Gula Pasir 750 gr 

3 Asam sitrat atau sari jeruk nipis/lemon secukupnya 

4 Natrium Benzoat 1 gr 

5 Garam secukupnya 

6 Vanili secukupnya 

Cara Membuat 

1 Cuci buah, lalu kupas dan buang bijinya  

2 

Parut daging buah dan tambahkan gula dan vanili dan natrium benzoat. 

Aduk sampai rata kemudian masak selama 1 jam. 

3 

Bila rasa asam masih kurang tambahkan sari jeruk nipis lalu panaskan 

sampai mengental. 

4 

Setelah mengental masukan langsung dalam Jar dan biarkan jar dalam 

keadaan terbalik selama 5 menit. 

5 Setelah 5 menit balikan ke posisi semula. 

Sumber : www.warintek.ristek.go.id 

 

Tahapan pembahasan pada kitchen project ini akan dijabarkan dengan 

menggunakan metode dari tahap selanjutnya yaitu sebagai berkut : 

A. Uji Hedonik atau Uji Kesukaan 

http://www.warintek.ristek.go.id/
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Untuk teknis pada metode ini adalah membagikan kuisioner beserta 

contoh produk dengan tiga formulasi yang berbeda kepada 15 orang panelis 

ahli dengan kriteria pengujian yang berdasarkan pada kualitas makanan. Data 

yang didapat aka diolah dengan menggunakan analisis ANOVA, lalu di 

lanjutkan dengan uji LSD apabila pada pengujian LSD hasilnya berbeda nyata 

maka dilanjutkan oleh uji turkey’s-b maka akan menghasilkan produk terpilih 

dengan nilai rata-rata paling tinggi. 

 

B. Uji Deskriptif Produk 

Dalam tahap ini adalah mendeskripsikan hasil penilaian dari setiap 

perlakuan berdasarkan karakteristik organoleptik dengan skala 1-5 dalam 

bentuk grafik radar. Dengan setiap garisnya menyatakan parameter nilai mutu 

setiap formulasinya.   

 

C. Uji Daya tahan simpan 

Suatu produk akan mengalami penurunan mutu selama masa 

penyimpanan. Maka untuk mengetahui mutu produk Selai tape ketan hitam dan 

Selai tape ketan Kuningan dilakukan pengujian ini. Uji daya tahan simpan 

bertujuan untuk mengamati daya tahan simpan produk selai tape ketan hitam 

dan selai tape ketan hijau. Teknis dalam uji daya tahan simpan ini adalah 

menyimpan produk dalam wadah tertutup yang terbuat dari gelas kemudian 

diletakan dalam suhu ruang dalam waktu pengamatan selama 18 hari dengan 

pengecekan produk setiap 3 hari sekali.  

Tabel 3.4 Metode Uji Daya Tahan Simpan Selai Tape Ketan Hitam 

dan Selai Tape Ketan Hijau. 

 

Produk 

Pengecekan ke- 

1 2 3 4 5 6 

STKM       

STKU       

  Sumber : Data diolah,2014 
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D. Uji Analisis Gizi berdasarkan DKBM 

Hasil pengolahan data terhadap mutu gizi Selai tape ketan hitamdan Selai 

tape ketan Kuningan dengan perlakuan yang paling disukai berdasarkan analisis 

parameter kualitas makanan dilakukan dengan analisis deskripsi. Selanjutnya 

mutu gizi dibandingkan dengan analisis gizi bahan pangan dasar menggunakan 

DKBM (Daftar Komposisi Bahan Makanan) 

 

 

 

E. Pembuatan Kemasan 

Tahap akhir dari kitchen project ini adalah pembuatan kemasan. Setelah 

produk di uji dan mendapatkan hasil terbaik, produk kemudian dikemas. 

Kemasan yang dipakai untuk produk ini adalah kemasan jenis Jars. Jars 

merupakan jenis gelas bermulut lebar yang terbuat dari glass atau kaca. Peutup 

kemasan bentuk jars ini adalah penutup tipe screw-on cap closures. Screw-on 

cap closures merupakan penutup tipe yang mempunyai ulir pada bagian dalam 

tutup yang berfungsi untuk mengunci tutup dengan ulir finish. 

 

2. Uji Daya Terima Konsumen 

Tahap uji daya terima konsumen bertujuan untuk mengetahui aspek 

penilaian dari sudut pandang konsumen. Uji daya terima konsumen dilakukan 

dengan cara menyebarkan kuisioner dengan poin-poin mengenai kualitas produk 

(Rasa, Warna, Aroma, Tekstur dan Penampilan) Selai tape ketan hitam dan selai 

tape ketan hijau. Kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan 

ditampilkan dalam grafik pie dengan skala 1-5).  

 

3.6. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini akan 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Teknik eksperimen. 
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Teknik eksperimen dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui proses dan 

tahapan pembuatan Selai tape ketan hitam. 

2. Teknik pencatatan. 

Metode pencatatan dilakukan untuk mencatat data-data hasil pengamatan 

selama melaksanakan eksperimen dan pengujian-pengujian lain. 

3. Teknik dokumentasi. 

Metode dokumentasi berguna untuk mendokumentasikan tahapan-tahapan 

dalam proses pembuatan selai tape ketan hitam. 

 

 

4. Studi literatur/penelitian kepustakaan 

Studi literatur merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memperoleh 

data, informasi atau referensi yang berkaitan dengan penelitian dengan cara 

membaca dan mempelajari buku, artikel, karya ilmiah.  

5. Riset Internet (Online Research). 

Pengumpulan data, informasi atau referensi yang berasal dari situs-situs terkait 

untuk memperoleh tambahan literarur, jurnal, dan data lainnya. 

 Berdasarkan teknik pengumpulan data diatas, maka alat pengumpulan data 

berupa lembaran catatan data, dokumentasi, dan eksperimen. 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif. Deskriptif kuantitatif digunakan untuk mendeskriprsikan tahap-tahap 

sebelum melakukan proses pengolahan Selai tape ketan hitam dan kejadian-

kejadian selama proses pengolahanya.  

Pengolahan data untuk analisis deskripsi menurut Setyaningsih dkk 

(2010,hlm. 46) kuantitatif adalah sebagai berikut: 

 

Perhitungan Analisis Varian 
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Faktor Koreksi (FK) =   
      

                                  
 

J.Kuadrat Sampel =  (
                                

              
)      

J.Kuadrat Panelis =  (
                                  

             
)     

J.Kuadrat Total =                          

J.Kuadrat Error   =  JK Total – JK Sampel – JK Panelis 

Hasil analisis varian yang telah diperoleh kemudian disusun seperti pada 

Tabel 3.4 : 

Tabel 3.4 Analysis of Variance (ANOVA) 

Sumber 

varian/ 

ragam 

df JK JKR  Fhitung 
 Ftabel 

(5%) 

Sampel (S) nsampel - 1   JK (S) 
 
         

         
 

    

Panelis (P)  npanelis - 1   JK (P) 

          

          
  

    

 Error (E) (nsampel – 1)( npanelis – 1)   JK (E) 

        

        
  

    

 Total           

Sumber : Setyaningsih dkk,2010,hlm. 47 

 

Keterangan : df  = Derajat bebas (degree of freedom) 

 JKR = Jumlah kuadrat rata-rata 

 F  =  
   

         
 

 

Hasil yang telah didapat dari Analysis of Variance (ANOVA) selanjutnya 

dilakukan uji Least Siignificant Difference (LSD) dengan selang kepercayaan 95% 

untuk mengetahui pengaruh antar perlakuan. Tahapan uji LSD akan diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Mencari Standar error dengan rumus 
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Standar error  = √
   

              
 

2. Mencari LSD pada tabel Significant studenized rang at the 5 % level. Untuk 

nilai pembanding adalah:  

                    

3. Nilai rata-rata hasil perhitungan diurutkan dari mulai yang terbesar sampai 

yang terkecil kemudian dibandingkan dengan nilai pembanding.  

Untuk membandingkan dua sampel setiap produk eksperimen dengan 

produk terkontrol maka dilakukan uji hedonik dua sampel t-test. Dengan 

perhitungan : 

Mencari nilai standar :  S = √
∑    (∑ ) 

 

   
 

Mencari t hitung : t = 
 
 

√ 

 

Keterangan :  

S  = Nilai standar 

d  = nilai perbedaan 

n  = jumlah panelis 

a  = Rata-rata jumlah pembedaan (d) 

s  = akar dari nilai standar 

Setelah di dapat nilai thitung kemudian dibandingkan dengan ttabel. Nilai ttabel 

dicari pada tabel distibusi - t dengan α = 5% sehingga dapat ditarik kesimpulan 

apabila nilai thitung lebih lebih besar dari ttabel maka antar sampel berbeda nyata. 

 

Koefisien Korelasi 

     
∑  

√∑    
  

Dimana : rxy =  korelasi antar variabel x dengan y 

  x  = (xi - x  ) 
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  y = (yi - y  ) 

 

Koefisien determinasi 

KD = (r)
2
 x 100% 

 

Analisis Gizi DKBM 

Analisis data yang digunakan dengan acuan DKBM, dengan standar AKG 

2000Kkal. Langkah langkah dalam analisis gizi produk yaitu sebagai berikut : 

1. Perhitungan nilai gizi karbohidrat, lemak dan protein dalam 100 gr. 

2.  Perhitungan nilai gizi karbohidrat, lemak dan protein pada ukuran penyajian. 

3. Perhitungan nilai gizi kalori keseluruhan makro produk, dengan standar 

konfersi : 

Karbohidrat = Kandungan gizi x 4 

Lemak = Kandungan gizi x 9 

Protein = Kandungan gizi x 4 

4. Perhitungan AKG produk dengan menggunakan rumus : 

          

                       
         

5. Pembuatan label AKG per kemasan 

 

3.8. Pembuatan Kemasan 

Kemasan yang dipakai untuk produk ini adalah kemasan jenis Jars. Jars 

merupakan jenis botol yang terbuat dari glass, bermulut lebar sehingga bisa 

dimasuki sendok atau pisau untuk mengambil isinya. Penutup kemasan bentuk 

jars ini adalah penutup tipe screw-on cap closures. Screw-on cap closures 

merupakan penutup tipe yang mempunyai ulir pada bagian dalam tutup yang 

berfungsi untuk mengunci tutup dengan ulir finish. Penggunaan kemasan gelas ini 

memiliki beberapa keuntungan yaitu, gelas bersifat inert dan hampir tidak 

bereaksi dengan sebagian jenis bahan yang dikemas dan gelas merupakan 
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pengemas yang baik untuk bahan cairan, padatan maupun gas karena kemampuan 

untuk melindungi dan mencegah proses evaporasi dan kontaminasi bau. 


