BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kegiatan Praktik Produksi “Cookies Daun Kelor” dilaksanakan mulai bulan
Juni 2021 sampai bulan September 2021. Tempat pelaksanaan praktik produksi
cookies daun kelor dilakukan di Jaten, Karanganyar, Laboratorium UPT.
Terpadu Universitas Sebelas Maret, dan Laboratorium Teknologi Pangan dan
Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada.
B. Alat , Bahan, dan Cara Kerja
1. Alat
a. Alat yang digunakan dalam proses produksi cookies daun kelor adalah
timbangan analitik, baskom, spatula, kompor, oven, saringan, sendok,
tabung gas, sendok,.
b. Alat yang digunakan dalam analisis sensori adalah kertas borang, kantong
plastik zip lock, piring plastik, nampan, dan alat tulis.
c. Alat yang digunakan untuk uji protein adalah labu kjedahl, erlenmeyer,
alat destilasi, pemanas listrik, labu ukur, pipet, alat penyuling, statif, dan
buret.
d. Alat yang digunakan untuk uji zat besi adalah anatomic absorption
spectrometry, spektrofotometer UV-Vis, labu ukur 100 mL, erlenmeyer
100mL, Gelas beaker 200 mL, corong, batang pengaduk, termometer,
pipet, mikro pipet, tes tube, spatula, kuvet, mortar dan alu.
2. Bahan
a. Bahan yang digunakan dalam proses produksi cookies daun kelor adalah
tepung terigu, tepung daun kelor, margarin, garam, gula halus, tepung
maizena, soda kue, dan telur.
b. Bahan yang digunakan untuk uji sensoris cookies daun kelor adalah
borang, air, dan formulasi cookies daun kelor yang sudah terbagi menjadi
tiga formulasi.

c. Bahan yang digunakan untuk uji zat besi adalah formuasi uji, aquadest,
aquabidest, EDTA, larutan standar besi.
d. Bahan yang digunakan untuk uji kadar protein adalah formulasi uji cookies
daun kelor, HCl, aquades, NaOH, H2SO4 dan indikator PP.
3. Metode
Proses pembuatan cookies daun kelor dilakukan dengan persiapan
bahan baku yang kemudian dilakukan penimbangan. Setelah itu dilakukan
pencampuran adonan yang dibagi menjadi dua kali, yang pertama
pencampuran margarin, gula halus, dan telur dengan mixer. Langkah
selanjutnya pencampuran bahan kering seperti tepung terigu, tepung daun
kelor, garam, tepung maizena, dan soda kue. Setelah adonan kalis kemudian
dilakukan pencetakan dengan penambahan chocochips. Setelah adonan sudah
siap dilakukan proses selanjutnya, yaitu pemanggangan didalam oven selama
waktu yang sudah ditentukan dan yang terakhir proses pendinginan pada suhu
ruang. Diagram alir proses pembuatan cookies daun kelor dapat dilihat pada
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Gambar 3. 1 Proses Pembuatan Cookies Daun Kelor
D. Analisis Produk
Dalam analisa produk “Cookies Daun Kelor” dilakukan dua analisi, yaitu
analisis sesnsori dan analisis kimia. Analisis sensori dengan melakukan uji
kesukaan, dan analisis kimia dilakukan dengan uji zat besi dan uji kadar
protein.

1. Analisis Sensori
Analisis Sensori cookies daun kelor dilakukan untuk mengetahui
tingkat penerimaan dan kesukaan panelis terhadap produk cookies daun kelor
dengan tiga perlakuan atau formulasi yang berbeda. Analisis sensori
dilakukan dengan menggunakan uji kesukaan menggunakan parameter warna,
aroma, rasa, tekstur, dan overall. Pengujian dilakukan oleh sebanyak 30 orang
panelis dengan menggunakan skala penilaian 1-5, yang dimana 1 sangat tidak
suka, 2 tidak suka, 3 netral, 4 suka, dan 5 sangat suka. Sebelum pelaksanaan
proses uji organoleptik dilaksanakan penyiapan alat dan bahan uji, seperti
borang, air mineral, alat tulis, dan formulasi cookies daun kelor. Kemudian
hasil pengujian dianalisis secara statistik dengan metode One Way Analysis
of Variant (ANOVA) pada taraf signifikan α = 5% (0,05) dan jika mengalami
perbedaan dilakukan uji beda nyata menggunakan Duncan Multiple Range
Test (DMRT).
Pelaksanaan penemuan formulasi cookies daun kelor dilakukan dengan
berbagai percobaan perbandingan antara tepung terigu dengan tepung kelor.
Dalam percobaan awal menggunakan perbandingan terigu: kelor, yaitu 60 :
40 tetapi dihasilkan cookies kelor memiliki rasa yang pahit dan aftertaste
yang tidak enak di lidah. Setelah melalui berbagai percobaan dan pencarian
literatur, akhirnya ditemukanlah formulasi yang cocok untuk cookies daun
kelor.
Pada praktik proses produksi dalam pembuatan cookies daun kelor
dilakukan dengan 4 perlakuan komposisi yang berbeda, yaitu formulasi satu
menggunakan tepung daun kelor 0 persen dari tepung yang digunakan,
formulasi kedua menggunakan 10% dari tepung yang digunakan, formulasi
ketiga menggunakan tepung daun kelor 15% dari tepung yang digunakan, dan
formulasi keempat menggunakan 20% dari tepung yang digunakan. Empat
formulasi cookies dapat dilihat pada Tabel 3. 1

Tabel 3. 1 Komposisi Cookies Daun Kelor
Bahan
Formula 0 Formula 1 Formula 2
Tepung
0g
14 g
21 g
Kelor
Tepung
125 g
111 g
104 g
Terigu
Tepung
15 g
15 g
15 g
maizena
gula halus 66 g
66 g
66 g
margarin
110 g
110 g
110 g
Susu
25 g
25 g
25 g
Bubuk
Kuning
1/2 butir
1/2 butir
1/2 butir
telur
baking
1/2 sdt
1/2 sdt
1/2 sdt
powder
Vanili
1/2 sdt
1/2 sdt
1/2 sdt
garam
1/2 sdt
1/2 sdt
1/2 sdt
Sumber: Data Primer

Formula 3
28 g
97 g
15 g
66 g
110 g
25 g
1/2 butir
1/2 sdt
1/2 sdt
1/2 sdt

2. Analisis Kimia
Setelah pelaksanaan analisis sensori, selanjutnya dilakukan analisis
kimia pada cookies daun kelor. Fungsi dari analisis kimia ini adalah untuk
mengetahui kandungan yang ada pada cookies daun kelor, dimana kandungan
yang akan dilakukan analisis kimia adalah zat besi dan kadar protein. Metode
analisis kimia yang digunakan ditunjukkan pada Tabel 3. 2
Tabel 3. 2 Metode Analisis Kimia
No
1

Jenis Analisis
Kadar zat besi

2

Kadar Protein

Metode
AAS (Anatomic Absorption
Spectrophotometer)
(Djunaidi, 2018).
Kjeldahl (Setyaji dkk., 2012

Berdasarkan Tabel 3.2 pemilihan metode analisis tersebut didasarkan
oleh kandungan yang terdapat pada bahan-bahan yang digunakan dalam
pembuatan cookies daun kelor dan berdasarkan acuan yang berlaku.

3. Analisis Ekonomi
Analisis kelayakan ekonomi dilakukan untuk mengetahui harga pokok,
harga jual, dan keuntungan produk. Analisis kelayakan ekonomi meliputi:
a. Biaya produksi
Total biaya produksi = Total biaya tetap + biaya tidak tetap
b. Biaya Perawatan dan Perbaikan (BPP)
BPP =

P x %FPP x jam kerja x jumlah hari kerja per bulan
1000

FPP = Faktor Perawatan dan Perbaikan
c. Penyusutan/Depresiasi
Depresiasi =

P−S
N

Keterangan:
P : Harga peralatan awal
S : Biaya penyusutan
N : Jumlah tahun
d. Pajak Usaha
Pajak usaha = 0,5 % x Investasi
e. Harga Pokok Penjualan
Biaya produksi

HPP = Kapasitas produksi
f. Perhitungan Penjualan
Penjualan = Harga/unit x jumlah unit
g. Perhitungan rugi laba
Penjualan = Penjualan – Biaya pokok produksi
Laba bersih = Laba kotor – Pajak usaha
h. BEP (Break Even Point) unit
Q BEP =
P BEP =

FC
Harga jual−(

VC
)
Kapasitas produksi

Total biaya produksi
Kapasitas produksi

Keterangan :
FC : Fixed cost (Biaya tetap)

VC : Variable cost (Biaya tidak tetap)
i. ROI (Return on Investment)
ROI sebelum pajak =
ROI sesudah pajak =

Laba kotor
Investasi

x 100%

Laba bersih
Investasi

x 100%

j. POT (Pay Out Time)
Investasi

POT = Laba kotor
k. B/C Ratio (Benefit Cost Ratio)
NBCR =

GBCR =

𝐵𝑡
(1+1)^𝑡
𝐵𝑡
∑𝑁
𝑡=0(1+1)^𝑡

∑𝑁
𝑡=0

𝐵𝑡
(1+1)^𝑡
𝐵𝑡
∑𝑁
𝑡=0(1+1)^𝑡

∑𝑁
𝑡=0

Keterangan :
NBCR

: Net Benefit Cost Ratio

GBCR

: Gross Benefit Cost Ratio

Bt

: Benefit untuk periode t

Ct

: Biaya (Cost) untuk periode t

I

: Discount rate yang berlaku (%)

N

: Jumlah periode

l. NPV (Net Present Value)
B −C

t
t
NPV = ∑nt=0 (1+i)
t

Keterangan:
𝐵𝑡 = Benefit atau manfaat pada tahun ke-t
𝐶𝑡 = Cost atau biaya pada tahun ke-t
i = Suku bunga yang digunakan
t = Tahun ke-t
m. Internal Rate of Return (IRR)
NPV1

IRR = i1 + NPV

1 −NPV2

x (i2 - i1)

Keterangan:
i1 = Suku bunga yang menghasilkan NPV positif

i2 = Suku bunga yang menghasilkan NPV negatif
NPV1 = NPV positif
NPV2 = NPV negatif
1. Desain Kemasan
Kemasan menjadi sarana penting yang untuk mengomunikasikan
produk, menyampaikan atribut produk dan citra merek kepada konsumen.
Biasanya kesan pertama yang dilirik konsumen, yaitu pada bentuk kemasan
yang disuguhkan. Sehingga pengembangan dalam membuat kemasan
menjadi menarik sangatlah perlu agar produk diminati oleh konsumen
(Tanner dan Raymond, 2010).
Hal yang diperlukan pada kemasan, yaitu nama dagang atau label yang
berfungsi untuk menunjukan ciri khas suatu produk. Label atau merek
terdiri dari nama, gambar, desain, atau simbol, atau gabungan hal-hal
tersebut yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan untuk
membedakan produk serupa dari pesaing. Informasi yang diberikan pada
label harus sesuai dengan apadanya produk dan tidak boleh menyesatkan
konsumen. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 7 tahun 1996, pada label
kemasan, khususnya makanan dan minuman, sekurang-kurangnya
dicantumkan antara lain nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat
bersih atau isi bersih, nama alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan,
dan tahun kadaluwarsa serta keterangan tentang halal.

