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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah inovasi ice cream rasa sayur 
dengan kandungan vitamin a dapat di terima masyarakat umum khususnya 
kalangan masyarakat yang tidak menyukai sayuran. Subjek penelitian ini adalah 
tetangga sekitar trempat tinggal penulis dan para expert. Pengumpulan data di 
peroleh melalui wawancara kepada expert dan peyebaran kuesioner kepada 
tetangga sekitar tempat tinggal penulis. data dan dokumentasi di peroleh dari 
berbagai media, baik cetak maupun online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ice cream rasa sayur dengan kandungan vitamin a di terima baik di masyarakat 
umum. 
 
Kata kunci: Uji produk, uji suka, ice cream sayur 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine whether the innovation of vegetable ice cream with 
vitamin A content can be accepted by the general public, especially among people 
who do not like vegetables. The subjects of this study were neighbors around the 
residence of writers and experts. Data collection was obtained through interviews 
with experts and distributing questionnaires to neighbors around the author's 
residence. data and documentation obtained from various media, both print and 
online. The results showed that vegetable ice cream with vitamin A content was 
received well in the general public. 
 

Keywords: Product test, like test, vegetable ice cream   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah “raksasa teknologi digital Asia yang sedang tertidur". 

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa adalah pasar yang besar. 

Pengguna smartphone Indonesia juga bertumbuh dengan pesat. Lembaga riset 

digital marketing Emarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif 

smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, 

Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar 

keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. 

 

Gambar 1. Perkembangan Smartphone 

 

Sumber: ……. , 2019 
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Dari infografis diatas terlihat di tahun 2019 Total Penduduk Indonesia 

mencapai 268,2 juta jiwa, sementara diketahui pengguna Mobile (ponsel pintar dan 

tablet) mencapai 355,5 juta. Artinya peredaran ponsel pintar dan tablet lebih banyak 

dari jumlah penduduk di seluruh Indonesia. Bisa terjadi jika satu orang memiliki 2 

atau lebih gawai (gadget) apalagi orang kaya, gonta ganti Smartphone sudah biasa. 

Perkembangan teknologi ini tak hanya dinikmati oleh orang dewasa saja, 

namun dinikimati juga oleh anak kecil. 

Berdasarkan studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo 

ditemukan bahwa 98 persen anak tahu tentang internet dan 79,5 persen diantaranya 

adalah pengguna internet. Sayangnya, kemajuan teknologi dan pengunaan gadget 

dapat mempengaruhi kesehatan mata anak, masalah tidur, kesulitan konsentrasi, 

menurunnya prestasi belajar, perkembangan fisik, perkembangan sosial, 

perkembangan otak, dan penundaan perkembangan bahasa anak. 

Menurut hasil penelitian di Korea Selatan, anak-anak yang sering 

menggunakan ponsel pintar atau tablet beresiko besar mengalami mata juling 

sementara. Selain durasi pemakaian yang terlalu sering, jarak yang terlalu dekat 

dengan mata kemungkinan menjadi penyebab gangguan juling atau mata yang tidak 

searah. Setelah melakukan operasi, dokter menyarankan agar Dachar membatasi 

waktu putrinya untuk bermain smartphone, tablet atau menonton layar tivi karena 

cahaya yang dipancarkan layar perangkat ini akan memengaruhi matanya. Ponsel 

dan tablet tidak hanya mempengaruhi penglihatannya, tetapi juga membuatnya sulit 

untuk fokus belajar.  
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Hal ini semakin diperparah dengan tidak sukanya anak kecil terhadap 

sayuran hingga berdampak pada kekurangan vitamin, satu diantaranya adalah 

vitamin A, yaitu sebuah citamin untuk kebaikan mata. Vitamin ini tidak bisa 

diproduksi sendiri oleh tubuh, dan hanya bisa didapat lewat makanan. Vitamin A 

banyak ditemukan pada sayuran dan buah-buahan ini memegang peranan penting. 

Bukan hanya untuk kesehatan mata, vitamin ini juga penting untuk kesehatan tubuh 

secara keseluruhan. 

Ketika tubuh Anda kekurangan vitamin A, hal ini akan berdampak pada 

penglihatan Anda, contohnya seperti mata kering (xeropthalmia), Anda juga harus 

tahu, bahwa kekurangan vitamin A adalah penyebab utama kebutaan yang 

sebetulnya dapat dicegah pada anak-anak di seluruh dunia. Diperkirakan, ada 

sekitar 200.000 sampai 500.000 anak di negara-negara berkembang yang menjadi 

buta setiap tahunnya karena kekurangan vitamin A. Sedangkan sebagian dari anak 

yang mengalami kebutan tersebut, meninggal dalam waktu setahun setelah 

kehilangan penglihatan mereka. Beberapa sayur yang menghasilkan vitamin A 

adalah tomay dan wortel. 

Manfaat tomat untuk kesehatan ternyata dapat membuat mata lebih sehat 

karena kandungan beta karoten. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa 

makanan kaya vitamin A mampu meningkatkan produktivitas retina terutama 

dalam pencahayaan yang kurang dan dalam menginterpretasikan warna serta 

meningkatkan perkembangan mata. 
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Wortel merupakan sumber beta-karoten. Dalam tubuh, beta-karoten akan 

diubah menjadi vitamin A yang bermanfaat dalam mengatur sistem kekebalan 

tubuh dan melawan infeksi. Vitamin A juga  mendukung sel-sel darah putih lebih 

produktif melindungi tubuh dari zat-zat asing yang masuk ke tubuh. 

Berdasarkan fakta dan di atas, ada 3 unsur yang dapat diformulakan, yakni 

penggunaan gadget yang tinggi yang berdampak pada kerusakan mata, lalu vitamin 

A yang berada pada buah sayur, tomat dan wortel yang kurang disukai, hingga 

akhirnya terpikirlah sebuah ide untuk membuat makanan yang disukai tetapi juga 

mengandung vitamin A, yakni es krim. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana formulasi standar resep dan cara memasak pada pembuatan ice 

cream dengan berbahan wortel dan tomat? 

2. Bagaimana respon expert terhadap inovasi sayuran dengan bahan tomat dan 

wortel yang diterapkan pada pembuatan ice cream? 

3. Bagaimana perhitungan modal dan harga jual yang tepat untuk usaha ice 

cream ini? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui bagaimana formulasi standar resep dan cara memasak 

pada pembuatan ice cream dengan berbahan wortel dan tomat. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana respon expert terhadap inovasi sayuran 

dengan bahan tomat dan wortel yang diterapkan pada pembuatan ice cream. 

3. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan modal dan harga jual yang tepat 

untuk usaha ice cream ini? 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Ada pula manfaat yang didapat oleh peneliti dengan membuat karya 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Memperkaya inovasi penelitian tentang pembuatan ice cream dengan 

campuran bahan sayuran tomat dan wortel 

b. Dapat menjadikan percobaan inovasi ini sebagai wadah untuk bisnis 

2. Bagi Kampus 

a. Karya tulis ini dapat dijadikan bahan acuan bagi mahasiswa 

selanjutnya 

b. Memberikan dampak positif melalui perkembangan mahasiswa yang 

melakukan inovasi. 

3. Bagi Masyarakat 

a. Memberikan wawasan dan pemahaman peneliti bahwa ada cara lain 

menikamti sayuran dengan makanan yang di gemari yaitu ice cream 

b. Memberikan gambaran pentingnya mengkonsumsi sayuran bagi 

kesehatan organ tubuh terutama mata. 
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c. Dapat menjadi refrensi orang tua terhadapat asupan vitamin A bagi 

sang anak. 

d. Dapat menciptakan peluang bisnis dengan modal yang sederhana. 

 

E. Urgensi Penelitian 

Saat ini penggunaan gadget sudah semakin mengkhawatirkan, 

khususnya bagi anak-anak, bahkan penggunanya saat ini sudah masuk ke ranah 

balita. Banyak anak dibawah usia 5 tahun sudah menonton televisi atau sekarang 

menggunakan hp. Tentu apabila dari kecil saja sudah diberikan penggunaan 

gadget, bisa menimbulkan penyakit, salah satu diantaranya adalah mata. 

Berdasarkan hal itu, penelitian ini sangat penting dilakukan, agar es 

cream ini, yang nota bene adalah kesukaan anak kecil, bisa dijadikan sebagai 

media untuk memasukan vitamin A dan C, yakni dengan membuat rasa dari 

sayur, tepi tetap bisa dinikmati dan disukai anak-anak. Apabila penelitian ini 

berhasil, maka bisa menjadi solusi yang baik untuk ke depannya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Gambaran Umum 

1. Sejarah 

a) Ice Cream 

Sejarah kemunculan es krim dipercaya berawal dari zaman 

kepemimpinan Kaisar Nero dari Romawi di tahun 64 Masehi. Ini terbukti 

dari catatan sejarah yang menceritakan mengenai salah satu hidangan 

pesta. Hidangan tersebut adalah es salju halus yang diambil dari 

penggunungan dan dihidangkan bersama buah-buahan serta madu. 

Tetapi yang paling awal mengenalkan bentuk es krim seperti 

sekarang adalah Kaisar Tang dari Dinasti Shang, China, pada tahun 700 

Masehi. Ketika disajikan es yang diambil dari salju, Kaisar meminta agar 

es tersebut dicampur dengan susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. 

Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah adonan es 

krim seperti yang kita kenal sekarang. 

Namun banyak yang mengatakan bahwa adonan es krim pertama 

kali dikenalkan oleh Marcopolo pada abad ke 16. Ia pulang dari berlayar 

dan membawa resep es krim. Awalnya es krim terbuat dari es salju yang 

dicampur lemak susu, buah-buahan, dan diberi berbagai macam adonan 

sehingga lembut dan nikmat. Saat itu, es krim adalah hidangan istimewa 

yang hanya dapat dinikmati kaum bangsawan. 
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Di Indonesia, es krim dibawa oleh bangsa Belanda. Ice Cream 

Saloon adalah es krim pertama yang hanya bisa dinikmati di kota besar 

seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Malang, dan Surabaya. Saat itu es krim 

merupakan makanan mewah dan mahal, sehingga kebanyakan hanya 

orang Belanda saja yang menikmatinya. 

b) Sayuran 

"Sayur", sebagai kata dasar untuk sayuran, merupakan komponen 

pendamping nasi (atau makanan pokok lainnya) yang berkuah cair atau 

agak kental. "Sayuran" adalah segala sesuatu yang berasal dari tumbuhan 

(termasuk jamur) yang dapat disayur; dengan pengungkapan lain: segala 

sesuatu yang dapat atau layak disayur. Apabila dimakan secara segar 

bagian tumbuhan itu biasanya disebut lalapan. 

Istilah "sayuran" tidak diberi batasan secara ilmiah. Kebanyakan 

sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan, umumnya daun (juga 

beserta tangkainya), tetapi dapat pula batang yang masih muda (misalnya 

rebung) atau bonggol umbi. Beberapa sayuran adalah bagian tumbuhan 

yang tertutup tanah, seperti wortel dan lobak. Terdapat pula sayuran yang 

berasal dari organ generatif, seperti bunga (misalnya kecombrang dan 

turi), buah (misalnya terong, tomat, dan kapri) 

Sayuran dikonsumsi dengan cara yang sangat bermacam-macam, 

baik sebagai bagian dari menu utama maupun sebagai makanan 

sampingan. Kandungan nutrisi antara sayuran yang satu dan sayuran 

yang lain pun berbeda-beda, meski umumnya sayuran mengandung 
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sedikit protein atau lemak, dengan jumlah vitamin, provitamin, mineral, 

fiber dan karbohidrat yang bermacam-macam. Beberapa jenis sayuran 

bahkan telah diklaim mengandung zat antioksidan, antibakteri, 

antijamur, maupun zat anti racun. 

Warna hijau yang ada pada daun sayuran berasal dari pigmen 

klorofil (zat hijau daun). Klorofil ini dipengaruhi oleh pH (keasaman) 

dan berubah warna menjadi hijau olive dalam kondisi asam, dan berubah 

menjadi hijau cerah dalam kondisi basa. Sejumlah asam tadi dikeluarkan 

dari batang sayuran dalam proses memasak, khususnya bila dimasak 

tanpa penutup. 

Warna kuning/oranye yang ada pada buah-buahan berasal dari zat 

yang bernama karotenoid. Di mana zat ini juga dipengaruhi oleh proses 

memasak yang normal atau perubahan pH (zat asam). 

Warna merah/biru pada beberapa buah dan sayuran (contoh: 

kubis merah) adalah karena zat anthocyanin, yang mana zat ini sensitif 

terhadap perubahan pH. Ketika pH dalam keadaan netral, pigmen 

berwarna ungu, ketika terdapat asam, menjadi merah, dalam kondisi 

basa, menjadi biru. Pigmen ini sangat larut dalam air. 

c) Wortel 

Para ahli botani mengelompokkan wortel ke dalam dua kategori, 

yaitu wortel timur dan wortel barat. Wortel timur dibudidayakan pertama 

kali di Afganistan pada abad ke-10 Masehi. Warna wortel ini ungu. 
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Sementara itu, wortel barat dibudidayakan pertama kali di Belanda, 

sekitar abad ke-15. Warna wortelnya oranye. 

Untuk mendapatkan wortel yang berkualitas baik, tanaman 

wortel sebaiknya ditanam pada tanah yang sedikit berpasir, namun tidak 

berbatu. Cuaca dan kondisi tanah secara keseluruhan akan berpengaruh 

terhadap rasa wortel yang dihasilkan. 

Ukuran wortel pun bervariasi. Ada yang kecil, sedang, besar, dan 

bahkan super besar. Wortel yang ditanam oleh John Evans dari Alaska, 

Amerika Serikat, sekarang ini masih tercatat sebagai wortel yang terbesar 

di dunia, dengan berat sekitar 8,61 kg. 

Di samping kaya akan sumber vitamin A, wortel juga kaya akan 

sumber vitamin C, vitamin K, serat, dan potasium. Dengan zat-zat yang 

dikandungnya tersebut, wortel diyakini para ahli kesehatan dapat 

melindungi tubuh dari risiko serangan penyakit jantung dan kanker, serta 

meningkatkan kesehatan mata. Selain dinikmati dalam bentuk sayur atau 

lalab, wortel kerap pula dinikmati dalam bentuk jus. 

Berdasarkan catatan FAO (Organisasi Makanan dan Pertanian 

PBB), Cina merupakan penghasil terbesar wortel di dunia, disusul oleh 

Rusia dan Amerika Serikat. Sepertiga wortel dunia dihasilkan di Cina. 

Dalam pada itu, Hotville, sebuah kota di Kalifornia Amerika 

Serikat, menyatakan dirinya sebagai “Carrot Capital of the World” alias 

“Ibu Kota Wortel Dunia.” Di kota ini setiap tahunnya diselenggarakan 

festifal wortel. 
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d) Tomat 

 Tanaman buah yang memiliki nama ilmiah Solanum 

lycopersicum ini dapat kita jumpai sehari-hari dalam segala macam 

hidangan, baik dalam bentuk mentah, saus, jus, dan lain-lain. Wajar saja, 

banyak sudah tulisan yang telah dibuat tentang tomat, baik dari segi 

budidaya, kuliner, nutrisi, ataupun sekedar fakta tentang statusnya 

sebagai buah atau sayur dan juga kekerabatannya dengan kentang dan 

terung. 

Meski penggunaannya sekarang terkenal dalam masakan Italia 

dan Spanyol, tanaman tomat itu sendiri berasal dari daerah Amerika 

Tengah dan Amerika Selatan bagian barat, yang salah satunya sekarang 

berada di wilayah Mexico. Tanaman tersebut didomestikasi oleh 

penduduk lokal dari kerabat liarnya, dengan budidaya awalnya sudah 

dimulai pada abad sebelum masehi. Tidak seperti saat ini, tomat pada 

waktu itu masih berbentuk buah kecil, seperti tomat ceri, dan tersedia 

dalam berbagai warna. 

Kata tomat itu sendiri berasal dari kata  Spanyol "tomate" yang 

berasal dari kata Aztec "tomatl". Namun, sebenarnya kata tersebut 

merujuk pada buah tomatillo atau ciplukan yang meskipun mirip dan 

sekeluarga, berbeda jenis. Kata untuk tomat yang kita ketahui sekarang 

dalam bahasa Aztec adalah "jitomate". 
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Baru pada awal abad ke 16, para pendatang dari Spanyol 

membawa kembali tanaman tomat bersama mereka. Perkembangannya 

cukup cepat, namun baru dapat diterima di Italia sebagai bahan makanan 

pada abad berikutnya. Sebelumnya, tomat dianggap sebagai tanaman 

hias dan tidak banyak dikonsumsi. 

Untuk di Asia sendiri seperti di Indonesia, tomat datang tidak 

lama setelah penyebarannya ke Spanyol melalui Filipina. Benar terdapat 

anggapan pada saat itu di masyarakat Eropa bahwa tomat beracun seperti 

yang telah disebutkan pada beberapa artikel lain, dan memang benar 

hingga sekarang untuk daun dan batangnya. 

Namun, hal tersebut lebih umum terjadi pada abad 17 hingga 18 

di Inggris dan Amerika Serikat yang pernah merupakan wilayah 

koloninya. Selain keasamannya yang melarutkan timbal dari piring yang 

pada saat itu sering mengandungnya, penyebab lain dari anggapan 

tersebut adalah tulisan seorang penulis dari Inggris. 

Meskipun tulisan itu sendiri mengambil kebanyakan informasi 

dari tulisan sebelumnya yang mengandung beberapa kesalahan, dan 

didalamnya sendiri tidak menyebut bahwa buah tomat beracun, anggapan 

tersebut tetap melekat dalam pandangan banyak orang Inggris dan 

Amerika Serikat. Pada waktu yang bersamaan, tomat sudah diterima di 

masyarakat Italia dan Spanyol, dan memicu berbagai inovasi dalam 

masyarakat setempat. 
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Hingga kini, tomat sudah terkenal di seluruh dunia termasuk di 

Indonesia sendiri. Setelah perjalanannya yang panjang selama berabad-

abad dan bentuknya yang sudah jauh berbeda dengan dahulu, buah 

tersebut telah dan masih umum bagi banyak orang hingga kini 

 

2. Jenis-Jenis 

a) Ice Cream 

1) Gelato 

Gelato  adalah sebuah ice cream dari Italia yang memiliki arti 

beku dari kata ‘gelare’. Ice cream gelato dikenal lebih kental daripada 

ice cream biasanya. Makanya ice cream jenis ini sering ada di kawasan 

pantai, lebih padat dan dingin. Adonannya yang penuh dengan telur 

membuat gelato makin padat dan enak. Campuran susunya pun 

mempergurih ice cream yang dingin tersebut. Meskipun gelato padat, 

namun dikandungannya tidak mengandung lemak yang tinggi, 

sehingga gelato ini digemari meskipun harganya lebih mahal. 

2) sorbet 

Sorbet, sajian ice cream yang terbuat dari jus buah 

ditambahkan pemanis. Adonan sorbet adalah hasil penggilingan buah 

hingga halus dan tidak melalui proses memasak agar terasa kesegaran 

buahnya. Sorbet pun tidak menggunakan campuran susu atau telur 

sehingga rasa buahnya akan terasa segar. Serat yang ada pun 

bermanfaat untuk pencernaan. Namun OpenRicers jangan kaget kalau 
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rasanya alami buah-buahan dan teksturnya tidaklah begitu lembut. 

Kalau OpenRicers mau yang ada campuran lemaknya (susu atau telur) 

ada ice creamnya bernama Sherbet. 

3) sherbet 

Sherbet hampir sama dengan Sorbet yang berbeda hanya 

adonan nya saja, yang mengandung banyak lemak . 

4) es krim frozen youghurt 

Es krim ini di buat dari yoghurt yang di tambah dengan perasa 

makanan dan stabilizer es krim. Cara pembuatannya hampir sama 

dengan pembuatan es krim. Frozen yoghurt bisa menjadi alternatif 

untuk pecinta es krim yang sedang berdiet di kerenakan kandungan 

lemaknya rendah atau bahkan tidak ada 

5) Dondurma 

Es Krim lezat ini berasal dari Turki. Dengan bahan susu, gula, 

krim, dan mastic. 

6) Es Puter 

Di Asia Tenggara seperti di Indonesia dan Malaysia kita 

mengenal Es Puter yang dibuat dari santan tanpa menggunakan krim. 

Cita rasa yang di pakai juga khas Indonesia, seperti Kopyor, Advokad 

dan Kacang Hijau. 

7) Kulfi 
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Di India, Es Krim yang populer dengan sebutan Kulfi dibuat 

dari susu kerbau dengan tambahan perasa pistachio, mangga, 

kapulaga, dan saffron. 

8) Es Krim teh hijau Matcha 

Di Jepang, es krim di buat dari Teh Hijau (Maccha ice cream) 

dan kacang merah ogura, ada juga es krim mochi yang memang di 

buat dari adonan kue mochi. 

 

b) Sayuran 

1) Sayuran Akar dan Umbi 

Bagian paling bawah dalam tanaman sayuran yang dapat 

dimanfaatkan adalah akar dan umbinya yang biasanya terdapat di 

dalam tanah, tidak beruas dan berbuku. Sayuran jenis ini biasanya 

ditanam untuk dikonsumsi pada bagian akar atau umbinya. Beberapa 

contoh sayuran yang dimanfaatkan akar dan umbi nya adalah wortel, 

lobak, kentang, radish dan bawang. 

2) Sayuran Batang 

Batang merupakan sumbu tanaman sebagai tempat semua 

organ lain bertumpu dan tumbuh. Pada bagian ini akan tumbuh bagian 

buku dan ruas sebagai tempat menempelnya daun dan tangkai. Daun 

dianggap sebagai perkembangan lanjutan dari batang untuk 
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menjalankan fungsi yang lebih khusus. Beberapa contoh sayuran yang 

dimanfaatkan batangnya adalah tebu, rebung, asparagus, kailan dll 

3) Sayuran Daun dan Tangkai 

Daun dapat tumbuh dari ranting dan tangkai, biasanya daun 

berwarna hijau karena mengandung klorofil yang berfungsi sebagai 

penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Tanaman 

sayur yang diambil pada bagian daun dan tangkai nya dapat dimakan 

langsung sebagai lalapan atau dimasak. Sayuran jenis ini biasanya 

ditanam di sekitar rumah selain sebagai hiasan juga dapat dikonsumsi. 

Contoh sayuran yang dimanfaatkan daun atau tangkainya adalah 

kangkung, bayam, kemangi, selada, petsai, seledri, sawi, dll. 

4) Sayuran Buah 

Buah merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau 

ovarium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Aneka 

rupa dan bentuk buah tidak terlepas kaitannya dengan fungsi utama 

buah, yaitu sebagai pemencar biji tumbuhan. Disebut sayuran buah 

karena tanaman ini ditanam untuk diambil buahnya. 

Pada tanaman sayur buah biasanya sering dimanfaatkan untuk 

dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan nutrisi dan mineral tubuh 

manusia. Buah dari sayuran tersebut biasanya dapat langsung dimakan 
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atau dimasak dan ditumis, sebagai lalapan, atau campuran lauk dan 

sambal. Contoh sayuran yang dimanfaatkan buahnya adalah antara 

lain buncis, cabai, terung, tomat, labu siam, mentimun, pare. 

5) Sayuran Bunga 

Bunga atau disebut juga kembang merupakan alat reproduksi 

pada tumbuhan berbunga magnoliophyta dan angiospermae, 

(tumbuhan berbiji tertutup). Di dalam bunga terdapat benang sari dan 

putik. Pada tanaman sayur berbunga yang sering dimanfaatkan untuk 

disayur dan dimakan adalah bunganya. Contoh sayuran yang 

dimanfaatkan bunganya adalah bunga turi, brokoli, kobis bunga, tebu 

telur dan bunga kol. 

6) Sayuran Biji 

Sayuran biji dan kacang-kacangan memiliki kandungan 

minyak yang tinggi sehingga sulit dicerna jika dikonsumsi dalam 

jumlah banyak. Biasanya sayuran biji dapat dikonsumsi dalam bentuk 

dimasak atau dibakar. Jenis tanaman sayur yang dapat dimanfaatkan 

dari biji yang dihasilkan untuk dikonsumsi adalah kacang tanah, pete, 

kenari dan bunga matahari. 

c) Wortel 

Jenis-jenis wortel: 
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1) Jenis Imperator yaitu jenis wortel yang memiliki bentuk bulat 

memanjang dengan ujung meruncing seperti kerucut. Wortel ini 

sedikit tipis, serta memiliki umbi berwarna oranye. Wortel jenis 

ini kurang disukai oleh orang karena rasa yang dimiliki wortel 

jenis ini kurang manis. 

2) Jenis Chantenay. Jenis wortel ini memiliki bentuk tebal 

meruncing dengan ujung yang tumpul. Jenis wortel Chantenay 

memiliki panjang sekitar 12 cm serta banyak disukai orang karena 

memiliki rasa yang manis. Dibandingkan jenis wortel lainnya 

wortel jenis ini memiliki tekstur lebih kasar. Biasanya, wortel 

jenis ini sering dimasak dengan di potong berbentuk dadu. 

3) Jenis Mantes. Wortel jenis ini merupakan gabungan dari wortel 

jenis Imperator dan jenis Chantenay. Wortel jenis ini memiliki 

ukuran sedang, memiliki warna oranye gelap, berbentuk bulat 

tumpul dan memiliki diameter dari atas hingga bawah sama . 

Kandungan air pada wortel nantes lebih tinggi dari jenis wortel 

lainnya sehingga jika dimasak rasa manis pada wortel jenis ini 

akan berkurang 

d) Tomat 

Ada lebih dari 7.500 jenis tomat yang ada di seluruh dunia. 

Namun, yang umum diperjual belikan di Indonesia secara komersial 

setidaknya ada lima. 
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1) Tomat Biasa 

Gambar 2.1 

 

Sumber: …… 

Tomat biasa lebih dikenal sebagai tomat sayur, dan mudah 

sekali ditemukan di pasar. Bentuknya tidak teratur, bisa bulat atau 

sedikit lonjong. Kandungan asam sitrat pada tomat membuatnya 

menjadi penyedap alami untuk olahan-olahan sayur. Teksturnya 

yang lembut tidak akan merusak tekstur sayuran anda, khususnya 

pada sayuran berkuah. 

2) Tomat Apel 

Gambar 2.2 Tomat Apel 

 

Sumber: ….. 
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Tomat Apel berbentuk bulat seperti buah apel dan teksturnya 

padat. Jenis tomat ini cenderung manis, sehingga cocok dijadikan 

sebagai jus. Meski demikian, anda juga pasti sering menemukan 

tomat ini pada sajian salad, atau dalam isian burger. Karena itulah 

tomat apel juga dijuluki slicing tomatoes. Teksturnya yang padat 

menjadikan tomat apel sangat cocok untuk kedua hidangan tersebut. 

3) Tomat Gondol 

Gambar 2.3 Tomat Gondol 

 

Sumber: ……. 

Tomat gondol berbentuk agak lonjong dan keras. Tomat ini 

sering dijadikan campuran masakan, dan mudah ditemukan di pasar. 

Kulitnya tebal, dapat disimpan lebih lama, dan tahan pengangkutan 

jarak jauh. Karena itulah tomat ini sering dipilih sebagai pengganti 

tomat sayur. 

4) Tomat Hijau 
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Gambar 2.4 Tomat Hijau 

Sumber: 

Dari namanya sudah ketahuan, ya. Tomat ini tentu berwarna 

hijau. Teksturnya agak keras karena sedikit kandungan air. 

Sebenarnya tomat ini adalah tomat yang dipanen sebelum matang, 

lho. Tomat hijau biasa digunakan sebagai bahan tumisan dan sayuran 

berkuah karena dapat membuat rasa masakan asam segar. 

5) Tomat Ceri 

Gambar 2.5 Tomat Ceri 

Sumber: …… 
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Tomat ceri berbentuk bulat kecil seperti buah ceri. Warna 

tomat ini oranye kemerahan atau merah terang. Rasa tomat ceri 

cukup manis dan mengandung cukup banyak air. Umumnya tomat 

ceri digunakan sebagai pelengkap salad, atau dimakan dalam 

keadaan segar. 

 

3. Manfaat Vitamin 

a) Ice Cream 

Berikut adalah tiga kandungan nutrisi penting pada es krim yang 

berkontribusi mendongkrak derajat kesehatan Anda:  

1) Kalsium. 

Kalsium banyak ditemukan dalam produk susu, seperti es 

krim, yang bermanfaat untuk kekuatan dan kesehatan tulang. 

Menurut Office of Dietary Supplements (ODS), 99 persen kalsium 

tubuh dapat ditemukan pada tulang dan gigi, yang digunakan untuk 

membantu fungsi dan struktur tubuh manusia. Ketika tubuh tidak 

menerima jumlah kalsium yang cukup setiap hari, maka tubuh akan 

mengambilnya dari bagian tubuh lain. Mengonsumsi es krim dan 

produk susu lainnya secara teratur dapat mengurangi risiko 

osteoporosis, yang terkait dengan peningkatan risiko patah tulang. 

Kalsium tidak hanya baik untuk tulang dan gigi, tapi juga berperan 

dalam penurunan berat badan. Penelitian telah menunjukkan 
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hubungan antara penurunan berat badan dan pencegahan kenaikan 

berat badan dengan asupan kalsium yang memadai setiap hari.  

2) Protein  

Seperti makanan produk susu pada umumnya, es krim adalah 

sumber utama protein, makronutrien yang penting bagi bagian 

tubuh seperti tulang, otot, kulit, darah, dan tulang rawan. Protein 

juga penting untuk memperbaiki dan membangun jaringan pada 

bagian-bagian tertentu dari tubuh, seperti rambut dan kuku, yang 

seluruhnya terbuat dari protein. Karena protein tidak dapat 

disimpan dalam tubuh, penting bagi Anda untuk mendapatkan 

asupan makanan dan suplemen yang tinggi protein. Bila dimakan 

dalam jumlah sedang, es krim bisa menjadi salah satu pilihan 

makanan terbaik untuk mengisi pasokan protein dalam tubuh. 

Mereka yang berolahraga secara teratur juga dapat mengonsumsi 

es krim sebagai makanan ringan setelah latihan untuk membantu 

membangun dan pemulihan otot.  

3) Vitamin  

Es krim biasanya mengandung vitamin A, vitamin B2 dan 

vitamin B12, nutrisi mikro yang hanya dibutuhkan dalam jumlah 

kecil tidak seperti protein. Vitamin A sangat penting bagi 

kesehatan kulit, metabolisme tulang dan fungsi kekebalan tubuh. 

Vitamin A juga sangat penting untuk kesehatan retina. Vitamin B2 

dan B12 penting untuk metabolisme energi, memecah lemak, 
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protein dan karbohidrat dalam tubuh. Penting untuk secara teratur 

mengganti vitamin B karena vitamin ini larut dalam air dan tidak 

dapat disimpan dalam tubuh. 

b) Sayuran 

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari sayur 

1) Menurunkan kolesterol jahat 

Kolesterol yang menumpuk di dinding arteri dapat 

menyebabkan serangan jantung dan stroke. Untuk menjaga kadar 

kolesterol Anda, tingkatkan konsumsi makanan hijau seperti avokad, 

zaitun, kacang hijau, anggur dan lainnya. Sayur dan buah tersebut 

mengandung asam lemak tak jenuh tunggal dan serat yang 

membantu menurunkan kolesterol. 

2) Mencegah kanker 

Banyak penelitian mencatat bahwa diet kaya sayuran dan 

buah-buahan hijau dapat membantu menangkal kanker. Mereka 

mengandung fitonutrien seperti antioksidan, karotenoid dan 

flavonoid yang membantu dalam memerangi kanker perut, kanker 

usus besar, kanker kulit dan kanker payudara. Fitonutrien ini 

ditemukan dalam avokad, zaitun, apel hijau, bayam, kale dan 

lainnya. 

3)  Meningkatkan kesehatan mata 

Mengkonsumsi sayuran berdaun hijau membantu menjaga 

kesehatan mata Anda. Bayam, kale, kiwi, anggur dan zucchini 
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mengandung karotenoid esensial yang disebut lutein dan zeaxanthin. 

Senyawa ini bertindak sebagai perisai pelindung untuk macula dan 

mencegah kerusakan dari cahaya biru. Ini juga berfungsi mencegah 

katarak. 

4) Kesehatan pencernaan 

Tubuh Anda membantu memecah makanan menjadi nutrisi 

melalui pencernaan untuk membangkitkan energi, pertumbuhan dan 

perbaikan sel. Untuk memastikan fungsi sistem pencernaan lebih 

baik, konsumsilah makanan berserat tinggi seperti artichoke, apel, 

brokoli, kacang hijau, kacang polong dan lobak hijau. Serat 

menyerap air tambahan di usus, mempromosikan bakteri usus yang 

sehat dan memudahkan gerakan usus. 

5) Meningkatkan metabolisme 

Dorongan dalam metabolisme akan membantu Anda 

menurunkan berat badan. Cabai hijau, avokad serta bayam adalah 

beberapa makanan hijau yang meningkatkan aktivitas metabolisme. 

Nutrisi yang paling penting untuk fungsi metabolisme adalah 

vitamin B. 

6) Meningkatkan fungsi otak 

Sayuran berdaun hijau gelap dan buah-buahan seperti 

brokoli, kacang hijau, kubis, avokad, asparagus, bayam, kale 

semuanya kaya akan folat yang juga dikenal sebagai vitamin B9. 

Folat dikenal untuk mencegah penurunan kognitif yang berkaitan 
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dengan usia, meningkatkan konsentrasi dan fungsi otak secara 

keseluruhan. 

c) Wortel 

Kandungan vitamin A pada wortel sangat baik untuk kesehatan 

mata. Maka dari itu, mengonsumsi wortel sangat disarankan khususnya bagi 

orang yang mengalami rabun senja atau buta malam hari. Memberikan 

wortel pada anak sejak dini, merupakan langkah yang baik untuk mencegah 

rabun senja. Di samping menjaga kesehatan mata, manfaat wortel lainnya 

bagi kesehatan adalah: 

1) Dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan kanker, karena 

wortel kaya akan karoten sehingga efektif dalam perlindungan 

terhadap beberapa jenis kanker, baik kanker prostat, kanker usus 

besar, dan kanker perut. 

2) Dapat mengurangi tingkat kolesterol tinggi yang menjadi faktor 

risiko penyakit jantung. 

3) Dapat menurunkan berat badan karena dapat mengenyangkan, 

sehingga mengurangi asupan kalori pada makanan berikutnya. 

d) Tomat 

Berikut ini beberapa manfaat tomat yang dipercaya bisa mencegah 

bahkan meringankan gejala penyakit tertentu, di antaranya: 

1) Mencegah kanker 

Karena mengandung antioksidan seperti likopen, karotenoid, 

dan polifenol, tomat dapat membantu mencegah kerusakan DNA di 
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dalam sel akibat radikal bebas yang dapat menyebabkan kanker. 

Karenanya, manfaat tomat diduga berperan dalam mencegah berbagai 

kanker berbahaya, seperti kanker prostat, kanker kolorektal, lambung, 

mulut, paru-paru, payudara, dan kandung kemih. Namun, asumsi 

tersebut masih membutuhkan bukti dan penelitian lebih lanjut karena 

berbagai penelitian yang dilakukan sejauh ini masih menunjukkan data 

yang belum konsisten. 

2) Menurunkan tekanan darah tinggi 

Manfaat tomat lainnya berasal dari kandungan kaliumnya. 

Meningkatkan asupan kalium serta mengurangi natrium (garam) sangat 

penting untuk menurunkan tekanan darah. Penelitian menunjukkan 

bahwa mengonsumsi tomat dan mengurangi asupan garam dalam pola 

makan sehari-hari mampu mengurangi tekanan darah pada penderita 

tekanan darah tinggi yang ringan. 

3) Menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah 

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa manfaat tomat terkait 

erat dengan kesehatan jantung dan menurunkan faktor risiko penyakit 

jantung. Kandungan kalium dan likopennya efektif menurunkan kadar 

kolesterol buruk atau LDL dan membantu menjaga kestabilan irama 

jantung. Nutrisi pada tomat juga terbukti dapat mengurangi peradangan 

yang terkait dengan risiko penyakit jantung, serangan jantung, dan 

stroke, terutama pada orang dengan obesitas. 

4) Menjaga kesehatan kulit 
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Menurut sebuah penelitian, likopen diduga mampu 

meningkatkan kemampuan kulit untuk melindungi diri dari paparan 

sinar ultraviolet (UV) yang berbahaya dan membantu menjaga kulit 

tampak awet muda. Selain itu, kandungan vitamin C dalam tomat juga 

berfungsi sebagai perangsang kolagen dan antioksidan yang membantu 

mencegah kerusakan kulit oleh sinar matahari, polusi dan asap. Tomat 

juga membantu dalam mencegah kerutan halus dan memperbaiki 

tekstur kulit secara keseluruhan. 

5) Memelihara kesehatan mata 

Tomat mengandung berbagai nutrisi penting untuk melindungi 

kesehatan mata. Manfaat tomat yang mengandung antioksidan lutein, 

zeaxanthin, dan karotenoid dapat membantu mengurangi gejala mata 

lelah, dan mengurangi risiko penyakit mata terkait penuaan, seperti 

degenerasi makula. 

6) Baik untuk penderita diabetes 

Tomat merupakan sumber serat yang baik bagi tubuh, serta 

rendah lemak dan gula. Karena manfaat tomat dari kandungan 

nutrisinya yang melimpah dan merupakan makanan dengan indeks 

glikemik rendah, maka tidak salah jika tomat dianggap sebagai 

makanan yang baik untuk penderita diabetes. 

7) Mencegah depresi 

Manfaat tomat dari kandungan nutrisinya juga diduga berperan 

dalam mengurangi risiko depresi. Penelitian menunjukkan bahwa lansia 
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yang mengonsumsi tomat setiap minggu lebih jarang mengalami 

depresi. Akan tetapi efek tomat ini masih perlu dikaji lebih lanjut. 

8) Mencegah sembelit 

Mengonsumsi makanan dengan kandungan air dan serat tinggi, 

seperti tomat, dapat membantu melancarkan buang air besar, 

menurunkan risiko sembelit, dan mencegah dehidrasi. 

9) Menjaga berat badan 

Tomat yang rendah kalori, karbohidrat dan lemak, namun kaya 

akan nutrisi lain, memiliki manfaat dalam menjaga berat badan. 

Manfaat tomat yang satu ini penting untuk Anda yang sedang 

menurunkan berat badan, karena berbagai kandungan gizi dalam buah 

tomat dapat mencukupi kebutuhan nutrisi pada saat diet. 

 

B. Landasan Teori 

1. Indikator Kualitas Produk (Rasa, Tekstur, Aroma, Tampilan, Warna) 

Berdasarkan pendapat Drummond KE & Brefere LM (2010), ada lima 

indicator yang akan digunakan untuk mengukur indicator variabel cita rasa ini, 

yaitu :  

a. Bau, ciri khas dan aroma  

b.  Rasa  

c. Tekstur atau bentuk dari produk tersebut.  

Cita rasa sebuah makanan akan berpengaruh pada seseorang dengan 

identitas darimana makanan tersebut diproduksi. Dengan indicator ciri, bau dan 
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aroma dari cita rasa, konsumen bisa menilai bahwa makanan yang dikonsumsi 

memiliki ciri tersendiri di setiap daerah. Disamping itu rumah makan harus 

mempunyai cita rasa yang tinggi pula untuk menarik para konsumen, dengan 

cara memberikan kualitas yang tinggi terhadap produk (makanan) yang di jual. 

2. Keuangan 

a. Pengertian Harga Modal dan Harga Jual dan Laba Rugi 

Harga jual adalah sejumlah kompensasi (uang ataupun barang) 

yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau 

jasa. Perusahaan selalu menetapkan harga produknya dengan harapan 

produk tersebut laku terjual dan boleh memperoleh laba yang maksimal. 

Hansen dan Mowen (2001:633) mendefinisikan “harga jual adalah jumlah 

moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau 

pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan”. Menurut 

Mulyadi (2001:78) “pada prinsipnya harga jual harus dapat menutupi 

biaya penuh ditambah dengan laba yang wajar. 

Laporan laba rugi adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya 

menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis dalam satu 

periode akuntansi. Di dalam laporan ini terdapat informasi ringkas 

mengenai jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional suatu 

perusahaan serta laba yang didapatkan selama perusahaan tersebut 

beroperasi. 
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b. Komponen Modal, Harga Jual dan Laba Rugi 

Komponen struktur modal terdiri dari modal asing dan modal 

sendiri, dengan penjelasan-nya sebagai berikut (Riyanto, 2008:227): 

1) Modal Asing 

Modal asing atau utang adalah modal yang berasal dari luar 

perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan dan 

bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang 

yang pada saatnya harus dibayar kembali. Dalam pengambilan 

keputusan akan penggunaan utang ini harus mempertimbangkan 

besarnya biaya tetap yang muncul dari utang berupa bunga yang akan 

menyebabkan semakin meningkatnya leverage keuangan dan semakin 

tidak pastinya tingkat pengembalian bagi para pemegang saham biasa. 

2) Modal Sendiri 

Modal sendiri atau ekuitas pada dasarnya adalah modal yang 

berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam 

perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Modal sendiri 

diharapkan tetap berada dalam perusahaan untuk jangka waktu yang 

tidak terbatas sedangkan modal pinjaman memiliki jatuh tempo. 

c. Komponen Penentu Harga Jual 

Sebelum menentukan harga jual yang tepat, ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan. Dalam membentuk harga jual, tentu saja ada beberapa 

komponen yang harus diperhatikan. Adapun beberapa komponen penentu 

dari harga jual adalah sebagai berikut: 
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1) Komponen HPP 

Merupakan biaya langsung yang terkait dalam rangka bisnis 

kita menghasilkan produk atau jasa yang dijual kepada customer. 

2) Kompetitor 

Ada baiknya bagi sebuah perusahaan untuk melakukan riset 

lapangan terlebih dahulu untuk melihat harga-harga produk yang 

ditetapkan oleh kompetitor yang ada di pasaran. Setelah mengetahui 

harga jual para pesaing tersebut, kita bisa menentukan harga jual 

produk yang sama dengan para kompetitor atau harga jual produk yang 

lebih tinggi sedikit namun perlu mengandalkan kualitas bahan baku 

yang terbaik. Namun bisa juga memilih harga jual produk yang lebih 

rendah sedikit namun dengan kualitas bahan baku yang rendah dan 

disertai dengan beragam variasi yang ditampilkan dibanding pesaing-

pesaing lain hingga menarik perhatian konsumen. 

3) Sensitivitas  

Perlu juga sebagai pemilik produk kita harus memikirkan 

sensitivitas dari produk yang akan dijual. Maksudnya adalah 

menganalisa atau mengukur kelayakan produk yang akan dijual. 

4) Kapasitas Konsumen 

Perusahaan juga harus mengetahui tipe konsumen yang 

nantinya akan menjadi pelanggan perusahaan itu sendiri. Yang paling 

penting adalah pembagian konsumen dari ekonomi kelas menengah ke 

bawah maupun ke atas. Diusahakan agar harga jual yang ditetapkan 
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dapat dijangkau oleh konsumen yang sesuai dengan kelas mereka 

masing masing 

5) USP (Unique Selling Proposition) 

USP adalah hal yang membedakan produk Anda dari para 

pesaing lainnya, apa saja hal yang menjadikan produk Anda spesial. 

Anda harus bisa menemukan keunikan dan kelebihan dari produk yang 

Anda jual. Jadinya, Anda akan semakin mudah menentukan harga jual. 

d. Komponen dalam laporan laba rugi 

1) Pendapatan 

Pendapatan adalah hasil dari pemberian jasa yang diberikan 

kepada pelanggan yang merupakan mata usaha pokok dan normal 

prusahaan. 

2) Beban Operasi 

Beban operasi adalah suma beban yang dikeluarkan atau terjadi 

dalam hubungannya dengan aktifitas operasi perusahaan. 

3) Laba Operasi 

Laba operasi merupakan selisih antara pendapatan dan beban 

operasi. 

4) Pendapatan lain-lain 

Pendapatan diluar pendapatan pokok prusahaan. 

6) Beban Lain-Lain  

Beban lain-lain adalah beban yang tidak berkaitan dengan 

kegiatan operasi pokok prusahaan 
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2. Branding Produk 

Dalam Doostar at all, 2012 (Geuens & Weijters, 2009) menerangkan 

bahwa brand image  adalah persepsi pelanggan dan deskripsi identitas merek. 

Ini adalah satu set  persepsi, keyakinan dan kesimpulan dari tangible dan 

intangible konsumen tentang merek. Brand image adalah gambaran konsumen 

yang mengerti tentang perusahaan atau produk-produknya. 

Brand Image (Citra merek) merupakan keseluruhan persepsi terhadap 

suatu merek yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber 

setiap waktu 

3. Test Pasar 

Idealnya semua produk sebelum diluncurkan secara luas dilakukan tes 

pasar terlebih dahulu. Tujuan utama tes pasar untuk melihat respon dan 

efektivitas strategi marketing yang diterapkan. Di Indonesia, ada beberapa 

perusahaan yang memilih melakukan tes pasar. Persentasenya kurang lebih 

40-60% produk yang diluncurkan dilakukan tes pasar di daerah tertentu 

terlebih dahulu. Tes pasar terutama dilakukan untuk produk-produk baru dan 

produk existing yang dimodifikasi atau diperbaiki. 

Keuntungannya cukup banyak, antara lain dapat mengukur respon 

pasar terhadap produk yang ditawarkan. Demikian pula jika menghadapi 

sejumlah masalah, maka masalah tersebut dapat dilokalisir, dengan demikian 

dapat membantu memperkecil risiko. Tes pasar juga memberikan waktu 

kepada tim pemasaran untuk mempersiapkan peluncuran dalam jangkauan 

yang lebih besar lagi. Dengan tes pasar, tim pemasaran sudah belajar 
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karakteristik produk dan pasar yang dituju. Hal ini akan memperpendek 

“learning curve” jika kelak peluncuran dilakukan dengan skala yang lebih 

besar. 

 

C. Alur Penelitian 

Berikut ini adalah alur penelitian dari Tugas Akhir ini: 

 

Gambar 2.1 Alur Penelitian 

 
Sumber: Data Diolah, 2019 

Mencari	Permasalahan

Mencari	Data	&	Fakta

Menuliskan	Bab	I

Menuliskan	Bab	II

Mencari	Resep

Belanja	Bahan	Baku

Melakukan	eksperimen

Wawancara

Kuesioner	&	Olah	Data

Perhitungan	Bisnis

Membuat	Bab	III

Membuat	IV
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010:15), menjelaskan bahwa metode penelitian 

kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivesme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci. 

B. Populasi & Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2013:115), populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.  

Disini diambil populasi adalah civitas akademika Kampus Pertiwi, 

baik itu mahasiswa, dosen, staf, OB hingga satpam. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2013:116), Sampel merupakan bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penelitian ini 

mengambil sampel dari beberapa Civitas Akademika Kampus Pertiwi 

Cililitan, dengan jumlah sampel sebanyak 20 responden. Namun tujuan 



 

 

37 

pengambilan sampel disinilah sebagai test produk atau disebut juga test 

pasar. 

 

C. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

a.     Data primer 

Data primer yaitu data yang diambil secara langsung dari objek yang 

diteliti berupa hasil observasi yang dilakukan pada saat mengekstrak lemon 

dan melakukan uji suka kepada responden. Beberapa sumber data primer 

adalah: 

1)  Teknik Observasi 

Menurut Suharsimi Arikunto, (2010;199) menyatakan bahwa 

observasi yang disebut juga pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat 

indra. 

Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati perubahan 

yang terjadi selama pembuatan ice cream dengan 3 resep yang berbeda. 

Melihat perubahan warna, tekstur dan juga tingkat kesukaan dari orang-

orang yang mencobanya.  

2)  Wawancara 

Menurut Kartini Kartono (2009:258), wawancara (interview) 

adalah satu percakapan tatap muka dengan tujuan memperoleh 

informasi faktual.  
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Wawancara dilakukan kepada 3 orang yang ahli yang 

menentukan produk ice cream mana yang akan dilempar untuk 

dijadikan sebagai bisnis. 

3)  Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2013:240), dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumentasi yang diambil 

adalah dalam bentuk tulisan, catatan harian, dan bentuk gambar atau foto 

pada saat penelitian. 

Dalam penelitian ini, dokumentasi langsung diambil pada saat 

pembuatan ice cream, pada saat wawancara dan juga pada saat test 

produk dan test pasar. 

4)    Study Lapangan 

Menurut Nigel Bevan dan Tomer Sharon (200910) Studi 

lapangan (Field Study) adalah Metode pembelajaran melalui 

pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan, wawancara, 

mencatat atau mengajukkan pertanyaan-pertanyaan. Disini penelitian 

dilanjutkan saat proses pembuatan karya tugas akhir. 

b.  Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dan 

pihak lain, yaitu dari buku-buku dan internet penunjang yang membahas 

tentang topic relevan. Menurut Education Development Center (EDC), 

menyatakan bahwa literasi lebih dari sekedar kemampuan baca tulis. 
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Namun lebih dari itu, literasi adalah kemampuan individu untuk 

menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya. 

Dengan pemahaman bahwa literasi mencakup kemampuan membaca kata 

dan membaca dunia.  

Data sekunder disini didapat dengan membaca buku terkait, melihat 

dari website, jurnal dna juga video-video yang ada di youtube. 

 

D. Tempat dan Waktu Penelitian 

Pembuatan produk ice cream dilakukan di rumah peneliti dan uji sebar 

kuesioner dilakukan di Kampus AKPAR Pertiwi. Penelitian berlangsung 

selama 2 bulan (Agustus - September 2019). Berikut ini timeline dari 

pengerjaan penelitian ini. 

Tabel 1.1 Timeline Penelitian 
  

No Kegiatan Bulan ke - 

Agustus September 

1 Identifikasi Masalah     
 

          

2 Membuat Judul                 

3 Menulis Bab I                 

4 Menulis Bab II                 

3 Praktek Membuat Ice 
Cream 

        

4 Wawancara                 

5 Menentukan Resep Ice 
Cream Terbaik 
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6 Membuat & Sebat 
Kuesioner 

                

7 Olah Data                 

8 Menulis Bab III 
        

9 Melakukan Perhitungan 
Modal & Harga Jual 

        

10 Membuat Bab IV         

11 Daftar Pustaka 
        

12 Lampiran 
        

 Sumber: Data diolah 2019 
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BAB IV 

HASIL ANALISIS & PEMBAHASAN 

 

A. Resep 

Berikut ini adalah 3 resep yang akan di uji coba dalam membuat ice cream 

sayur, berisikan tomat dan wortel:  

 

Tabel 3.1 Resep Ice Cream Sayur 

RESEP A 

Wortel 75 : Tomat 25 

RESEP B 

Wortel 25 : Tomat 75 

RESEP C 

Wortel 50 : Tomat 50 

Wortel 75gr 

Tomat 25gr 

Susu 100ml 

Wortel 25gr 

Tomat 75gr 

Susu 100ml 

Wortel 50gr 

Tomat 50gr 

Susu 100ml 

Sumber: Data Diolah, 2019 

 

Dari table di atas, maka penelitian ini membuat 3 jenis ice cream dengan 

kadar yang berbeda pada wotel dan tomat. Perbedaan dilakukan dengan tujuan agar 

dapat di test kepada ahli yang nantinya akan di test pasar kepada responden. Selain 

itu, tujuan dari mengapa ada 3 jenis resep adalah agar dapat diketahui, maka resep 

terbaik yang disukai berdasarkan kemampuan dan selera dari expert. 
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B. Peralatan Yang Dibutuhkan 

a) Wadah stainless ukuran sedang 

b) Wadah plastik ukuran besar 

c) Sedok teh 

d) Pisau dan cuting board 

e) Gelas ukur 

f) Blender 

g) Mixer  

h) Cup puding 65ml  

i) Wooden spoon ice cream 

C. Bahan Baku Yang Dibutuhkan 

a) wortel  25 gr 

b) tomat  75 gr 

c) lemon setengah bagian 

d) susu cair dingin 200ml 

e) susu bubuk 27 gr 

f) susu kental manis 40gr 

g) ice cream powder 160gr 

h) es batu 
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D. Proses Pembuatan 

Gambar 3.1 Wadah 

 
Sumber: Data Diolah, 2019 

 

Langkah I: Pecahkan es batu hingga menjadi beberapa kepingan lalu tuang 

ke dalam wadah plastik yang besar lalu masukkan wadah stainless dengan tujuan 

agar wadah stainlees menjadi dingin sehingga menjaga adonan tetap mengembang. 

 

Gambar 3.1 Hasil Es 

   

 
Sumber: Data Diolah, 2019 
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Langkah berikutnya adalah  

1. cuci wortel, tomat, dan lemon. 

2. kupas kulit wortel dan potong menjadi beberapa bagian. 

3. belah tomat menjadi 4 bagian kemudian sisihka biji nya. 

4. masukkan potongan wortel, tomat beserta perasan lemon kedalam 

blender. 

5. masukkan kental manis dan susu bubuk.  

6. blender dengan kecepatan sedang.  

7. tuang kedalam gelas ukur sebanyak 300ml 

 

Gambar 3.3 Adonan 

 
Sumber: Data Diolah, 2019 

 

Langkah berikutnya adalah masukkan  ice cream powder kedalam 

wadah stainless yang di rendam es batu dan tuang hasil blender dari langkah 

ke-tiga. 
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Gambar 3.4 Adonan di Blender 

 
Sumber: Data Diolah, 2019 

 

Langkah ke lima adalah mixe perlahan dengan kecepatan rendah 

hinga ice cream powder tercampur rata dan kemudian mixer dengan 

kecepatan maksimal hingga adonan kaku dan lembut selama 10 menit. 

 

Gambar 3.5 Es Cream dibekukan 

  
Sumber: Data Diolah, 2019 

Langkah terakhir adalah: 

1. siapkan cup berukuran 65ml beserta tutupnya 

2. masukkan adonan secara perlahan dan merata kedalam cup 

3. tutup dengan rapat 

4. masukkan kedalam freezer selama 8 - 24 jam tergantung kondisi freezer 
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E. Profil Narasumber 

1. Nama   : Aria Rahayu 

TTL   : Jakarta, 14 Desember 1974 

Jabatan   : Pastry Chef 

Alamat   : Tanjung duren utara 1/15,  jakarta barat 

Pengalaman bekerja : 

a. 1994 training di ciputra  hotel  

b. 1998 commis 2 di wiemans cake shope 

c. 1998 commis 1 di hotel air kepulauan seribu 

d. 1999 commis 1 di haydi bakrie  

e. 2000 supervisor di goldfrance ciptayasa pangan mandiri product 

frozen croissant & cake 

f. 2002 riset & development junior bridor froozen food 

g. 2003 - 2012 demi chef alila hotel 

h. 2012 - 2017 junior chef ibis senen 

i. 2017 - 2018 pastry chef aryaduta lvp 

 

2.  Nama   : Heru Subianto 

TTL   : Kediri, 10 September 1976 

Jabatan   : Sous Chef Pastry 

Alamat   : banjaran pucung, cilangkap tapos 

Pengalamam bekerja : Sous Chef Pastry Putri Duyung Hotel 
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3. Nama   : H. Rochanda 

TTL   :  

Jabatan   : Dosen Pengolahan Makanan 

Alamat   :  

 

F. Hasil Wawancara (Rasa, Tekstur, Aroma, Tampilan, Warna) 

1. Aria Rahayu 

a. Pertanyaan  :  

Menurut Ibu/Bapak, ice cream mana yang rasanya enak? 

Jawaban  :  

Expert memilih sampel dengan perbandingan wortel 25% : 75% 

tomat, dengan pendapat rasa yang lebih segar. 

b. Pertanyaan : 

Menurut Ibu/Bapak, ice cream mana yang bertekstru lembut? 

Jawaban  :  

perbandiangan wortel 25% : 75% tomat lebih pas di mulut. 

c. Pertanyaan :  

Menurut Ibu/Bapak, ice cream mana yang memiliki Aroma nikmat? 

Jawaban  : 

dari ketiga sampel, expert menyebutkan masing - masing sample 

memiliki ciri khas sesuai dominan bahan yang di gunakan. 

d. Pertanyaan  :  

Menurut Ibu/Bapak, ice cream mana yang memiliki tampilan baik? 
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Jawaban  :  

tampilan dari ketiga sampel cukup baik, namun expert menyarankan 

agar hasil blender dari dua sayur tersebut tidakhanya di ambil 

sarinya saja namun di gunakan seluruhnya 

e. Pertanyaan :  

Menurut Ibu/Bapak, ice cream mana yang memiliki warna yang lebih 

baik? 

Jawaban  :  

untuk warna dari ketiga sampel hampir menyerupai. 

 

2. Heru Subianto 

a. Pertanyaan  :  

Menurut Ibu/Bapak, ice cream mana yang rasanya enak? 

Jawaban :  

expert memilih sampel dengan perbandingan wortel 25% : 75% 

tomat, dengan pendapat rasa yang lebih segar dan sedikit asam 

b. Pertanyaan :  

Menurut Ibu/Bapak, ice cream mana yang bertekstru lembut? 

Jawaban :  

perbandiangan wortel 25% : 75% tomat lebih pas di mulut.  

c. Pertanyaan :  

Menurut Ibu/Bapak, ice cream mana yang memiliki Aroma nikmat? 

Jawaban :  
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dari ketiga sampel, expert menyebutkan masing - masing sample 

memiliki ciri khas sesuai dominan bahan yang di gunakan. 

perbandingan wortel 25% : 75% tomat lebih kuat aromanya 

d. Pertanyaan  :  

Menurut Ibu/Bapak, ice cream mana yang memiliki tampilan baik? 

Jawaban :  

tampilan dari ketiga sampel cukup baik 

e. Pertanyaan :  

Menurut Ibu/Bapak, ice cream mana yang memiliki warna yang 

lebih baik? 

Jawaban  :   

untuk warna dari ketiga sampel hampir menyerupai. 

 

Beradasarkan hasil wawancara, ketiga expert memilih ice cream dengan 

perbandingan bahan  25% wortel : 75% tomat 

 

G. Profil Responden 

1. Kelamin 

Tabel 3.2 Profil Responden Dari Sisi Kelamin 

LAKI - LAKI PEREMPUAN 

9 11 

Sumber: Data Diolah, 2019 

Berdasarkan hasil kuesioner, dari 20 responden, terdapat 9 

responden yang laki-laki dan 11 responden perempuan. 
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2. Usia 

Tabel 3.3 Profil Responden Dari Sisi Usia 

DIBAWAH 25 26 - 38 39 – 49 DI ATAS 50 

8 5 3 4 

Sumber: Data Diolah, 2019 

Berdasarkan hasil kuesioner, dari 20 responden, terdapat 8 

responden yang berusia dibawah 25 tahun, 5 responden yang berusia 

diantara 26-38 tahun, 3 responden yang berusia diantara 39-49 tahun dan 

4 responden yang berusia di atas 50 tahun. 

3. Pendidikan 

 

Tabel 3.4 Profil Responden Dari Sisi Pendidikan 

SD  SMP SMK / SMA PERGURUAN TINGGI 

0 2 11 7 

Sumber: Data Diolah, 2019 

Berdasarkan hasil kuesioner, dari 20 responden, terdapat 0 

responden yang memiliki pendidikan terakhir di SD, 2 responden yang 

memiliki Pendidikan terakhir SMP, 11 responden yang memiliki 

pendidikan terakhir di SMK/SMA dan 7 responden yang memiliki 

pendidikan terakhir di Perguruan Tinggi. 

4. Pekerjaan 

Tabel 3.5 Profil Responden Dari Sisi Pekerjaan 
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PNS KARYAWAN WIRASWASTA LAINNYA 

1 3 5 11 

Sumber: Data Diolah, 2019 

Berdasarkan hasil kuesioner, dari 20 responden, terdapat 1 

responden yang bekerja sebagai PNS, 3 responden yang bekerja sebagai 

karyawan, 5 responden yang bekerja sebagai wiraswasta dan 11 

responden yang bekerja diluar pekerjaan tersebut. 

 

5. Pendapatan 

Tabel 3.6 Profil Responden Dari Sisi Pendapatan 

Dibawah 
Rp 1jt 

Diantara Rp 
1jt-Rp 2,5jt 

Diantara Rp 
2,5-Rp 5jt 

Di atas Rp 5jt 

10 2 8 0 

Sumber: Data Diolah, 2019 

Berdasarkan hasil kuesioner, dari 20 responden, terdapat 10 

responden yang memiliki pendapatan dibawah Rp 1.000.000,-, 2 

responden yang memiliki pendapatan diantara Rp 1.000.000,-  sampai Rp 

2.500.000,-, 8 responden yang memiliki pendapatan diantara Rp 

2.500.000,- sampai Rp 5.000.000,- dan 0 responden yang memiliki 

pendapata diata Rp 5.000.000,-  

 

H. Hasil Kuesioner Responden 

Berikut ini adalah hasil kuesioner yang diisi oleh responden dengan cara 

hitung total skor dibagi 20: 
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1. Rasa 

Tabel 3.7 Hasil Kuesioner Rasa 

Responden Es Cream memiliki rasa yang enak 

1 4 

2 4 

3 4 

4 4 

5 5 

6 5 

7 5 

8 4 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 4 

14 4 

15 4 

16 4 

17 5 

18 4 

19 4 

20 4 

 Rerata 4,2 

Sumber: Data Diolah, 2019 
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Dari hasil 20 responden, didapatkan rerata sebesar 4,2. Dengan 

menggunakan skala likert, 4,2 termasuk ke dalam katagori baik atau dalam 

hal ini ice cream memiliki rasa yang enak. 

 

2. Warna 

 

Tabel 3.8 Hasil Kuesioner Dari Sisi Warna 

Responden Ice cream yang memiliki warna yang baik 

1 4 

2 4 

3 4 

4 4 

5 5 

6 5 

7 5 

8 4 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 4 

14 4 

15 4 

16 4 

17 5 
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18 4 

19 4 

20 4 

Rerata 4,2 

 

Dari hasil 20 responden, didapatkan rerata sebesar 4,2. Dengan 

menggunakan skala likert, 4,2 termasuk ke dalam katagori baik atau dalam 

hal ini ice cream memiliki warna yang menarik 

 

3. Tekstur 

 

Tabel 3.9 Hasil Kuesioner Dari Sisi Tekstur 

Responden Ice cream memiliki tekstur yang lembut 

1 4 

2 4 

3 4 

4 4 

5 5 

6 5 

7 5 

8 5 

9 5 

10 4 

11 4 

12 4 



 

 

55 

13 4 

14 4 

15 4 

16 4 

17 5 

18 4 

19 4 

20 4 

Rerata 4,3 

 

Dari hasil 20 responden, didapatkan rerata sebesar 4,3. Dengan 

menggunakan skala likert, 4,3 termasuk ke dalam katagori baik atau dalam 

hal ini ice cream memiliki tekstur yang lembut. 

 

4. Aroma 

 

Tabel 3.10 Hasil Kuesioner Dari Sisi Aroma 

Responden Es Cream memiliki aroma yang khas 

1 4 

2 4 

3 4 

4 4 

5 5 

6 5 

7 5 
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8 4 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 4 

14 4 

15 4 

16 4 

17 5 

18 4 

19 4 

20 4 

 4,2 

 

Dari hasil 20 responden, didapatkan rerata sebesar 4,2. Dengan 

menggunakan skala likert, 4,2 termasuk ke dalam katagori baik atau dalam 

hal ini ice cream memiliki aroma yang harum (khas) 

 

5. Tampilan 

 

Tabel 3.11 Hasil Kuesioner Dari Sisi Tampilan 

 

Responden Es Cream memiliki tampilan yang baik 

1 4 
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2 4 

3 4 

4 4 

5 5 

6 5 

7 5 

8 4 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 4 

14 4 

15 4 

16 4 

17 5 

18 4 

19 4 

20 4 

Rerata 4,2 

 

Dari hasil 20 responden, didapatkan rerata sebesar 4,2. Dengan 

menggunakan skala likert, 4,2 termasuk ke dalam katagori baik atau dalam 

hal ini ice cream memiliki tampilan yang baik 
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6. Packaging 

 

Tabel 3.12 Hasil Kuesioner Packaging 

Responden Tampilan desain packaging elegan dan menarik 

1 3 

2 3 

3 4 

4 3 

5 5 

6 5 

7 3 

8 4 

9 3 

10 3 

11 3 

12 3 

13 3 

14 3 

15 3 

16 3 

17 3 

18 3 

19 3 

20 3 

 3,3 
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Dari hasil 20 responden, didapatkan rerata sebesar 3,3. Dengan 

menggunakan skala likert, 3,3 termasuk ke dalam katagori standart atau 

dalam hal ini ice cream memiliki tampilan packaging yang biasa saja. 

 

7. Kandungan atau Manfaat 

 

Tabel 3.13 Hasil Kuesioner Dari Sisi Kandungan 

Responden Ice Cream memiliki kandungan manfaat yang baik 

1 5 

2 5 

3 4 

4 5 

5 5 

6 5 

7 5 

8 4 

9 5 

10 5 

11 5 

12 5 

13 5 

14 4 

15 5 

16 5 

17 5 
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18 5 

19 5 

20 5 

Rerata 4,85 

 

Dari hasil 20 responden, didapatkan rerata sebesar 4,85 Dengan 

menggunakan skala likert, 4,85 termasuk ke dalam katagori sangat baik atau 

dalam hal ini ice cream memiliki kandungan manfaat  yang baik. 

 

8. Harga 

 

Tabel 3.14 Hasil Kuesioner Dari Sisi Harga 

Responden ice cream meiliki harga yang kompetitif 

1 5 

2 4 

3 4 

4 5 

5 5 

6 5 

7 5 

8 4 

9 5 

10 4 

11 4 

12 4 



 

 

61 

13 4 

14 4 

15 5 

16 5 

17 5 

18 4 

19 3 

20 4 

Rerata 4,4 

 

Dari hasil 20 responden, didapatkan rerata sebesar 4,4 Dengan 

menggunakan skala likert, 4,4 termasuk ke dalam katagori  baik atau dalam 

hal ini ice cream memiliki harga yang kompetitif 

 

9. Karakter  

 

Tabel 3.15 Hasil Kuesioner Dari Sisi Karakter 

Responden Ice cream memiliki karakter(contoh. rasa) yang 
berbeda dengan karkter ice cream lainnya 

1 4 

2 4 

3 4 

4 5 

5 5 

6 5 

7 5 
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8 4 

9 5 

10 4 

11 4 

12 4 

13 4 

14 4 

15 5 

16 5 

17 5 

18 5 

19 4 

20 4 

Rerata 4,45 

 

Dari hasil 20 responden, didapatkan rerata sebesar 4,45 Dengan 

menggunakan skala likert, 4,45 termasuk ke dalam katagori  baik atau dalam 

hal ini ice cream memiliki karakter yang berbeda dengan karakter ice cream 

lainnya. 

 

10. Membeli dengan harga lebih 

 

Tabel 3.16 Hasil Kuesioner Dari Sisi Membeli Dengan Harga Lebih 

Responden saya akan membeli produk ice cream ini walaupun harus 
membayar lebih 

1 4 
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2 4 

3 4 

4 5 

5 5 

6 5 

7 5 

8 4 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 4 

14 4 

15 5 

16 5 

17 4 

18 5 

19 4 

20 4 

Rerata 4,35 

 

Dari hasil 20 responden, didapatkan rerata sebesar 4,35 Dengan 

menggunakan skala likert, 4,35 termasuk ke dalam katagori  baik atau dalam 

hal ini seseorang akan membeli produk ice cream ini walaupun harus 

membayar lebih. 
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11. Merekomendasikan 

 

Tabel 3.17 Hasil Kuesioner Dari Sisi Merekomendasikan 

Responden saya akan merekomendasikan orang untuk 
membeli ice cream ini 

1 4 

2 4 

3 4 

4 5 

5 5 

6 5 

7 5 

8 4 

9 5 

10 4 

11 4 

12 4 

13 4 

14 4 

15 5 

16 5 

17 5 

18 5 

19 4 

20 4 
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Rerata 4,45 

 

Dari hasil 20 responden, didapatkan rerata sebesar 4,45 Dengan 

menggunakan skala likert, 4,45 termasuk ke dalam katagori  baik atau dalam 

hal ini seseorang akan merekomendasikan orang untuk membeli produk ice 

cream ini. 

 

12. Rasa Bangga 

 

Tabel 3.18 Hasil Kuesioner Dari Sisi Rasa Bangga 

Responden Saya bangga dengan membeli produk ice cream ini 

1 5 

2 4 

3 4 

4 5 

5 5 

6 5 

7 5 

8 4 

9 5 

10 4 

11 4 

12 4 

13 4 

14 4 
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15 5 

16 5 

17 5 

18 5 

19 5 

20 4 

Rerata 4,55 

 

Dari hasil 20 responden, didapatkan rerata sebesar 4,55 Dengan 

menggunakan skala likert, 4,55 termasuk ke dalam katagori  baik atau dalam 

hal ini seseorang yang membeli produk ice cream ini merasa bangga. 

 

I. Keuangan 

1. HPP (Harga Pokok Produksi) 

 
Tabel 3.19 HPP 

 
NO DESKRIPSI JUMLAH HARGA 

SATUAN 
TOTAL 

1 Peralatan    

a Freezer 1 Rp 0.- Rp 0.- 

b Blender 1 Rp 0.- Rp 0.- 

c Mixer 1 Rp 0.- Rp 0.- 

d Gelas Ukur 1 Rp 0.- Rp 0.- 

2 Produksi    

a Susu Full Cream 1 Rp  5.000,- Rp 5.000,- 
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b Susu Kental Manis 1 Rp  1.500,- Rp 1.500,- 

c Wortel 1 Rp  1.000,- Rp 1.000,- 

d Tomat 2 Rp  1.000,- Rp 2.000,- 

e Bubuk Ice Cream 1 Rp 18.000,- Rp 18.000,- 

f Packaging 25 Rp     70,- Rp  3.500,- 

g Sendok Ice Cream 25 Rp     60,- Rp 1.500,- 

3 Promosi    

a Tester 10 Rp 1.000,-  Rp 10.000,- 

b Iklan 1 Rp 15.000,- Rp 15.000,- 

4 Lain-Lain    

a Transportasi 1 Rp 10.000,- Rp 10.000,- 

b Pulsa 1 Rp  5.000,- Rp 5.000,- 

Total Rp 72.500,- 

Sumber: Data Diolah, 2019 

 

2. Perhitungan Modal Per Unit 

 

Tabel 3.20 Modal Per Unit 
 

NO DESKRIPSI JUMLAH HARGA 
SATUAN 

TOTAL 

1 Produksi    

a Susu Full Cream 1 Rp  5.000,- Rp 5.000,- 

b Susu Kental Manis 1 Rp  1.500,- Rp 1.500,- 

c Wortel 1 Rp  1.000,- Rp 1.000,- 
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d Tomat 2 Rp  1.000,- Rp 2.000,- 

e Bubuk Ice Cream 1 Rp 18.000,- Rp 18.000,- 

2 Packaging    

g Cup & Tutup 25 Rp     70,- Rp   3.500,- 

h Sendok Ice Cream 25 Rp     60,- Rp    1.500,- 

    Rp 32.500,- 

Modal Per 1 Cup es Cream Rp 1.300,- 

Sumber: Data Diolah, 2019 

 

3. Harga Jual 

 

Tabel 3.21 Harga Jual 
 

NO Cara Jual Harga 
Modal 

Keuntungan Harga Jual 

1 Langsung Rp 1.300,- Rp 1.300,- Rp 2.600,- 

2 Warung Rp 1.300,- Rp 700,- Rp 2.000,- 

Sumber: Data Diolah, 2019 
 
 

4. Laba Rugi 
 

Tabel 3.22 Laba Rugi 
 

NO Cara Jual Harga Jual Jumlah Per 
Bulan 

Harga Jual 

1 Langsung Rp 2.600,- 25 Rp   65.000,- 

2 Warung Rp 2.000,- 25 Rp   50.000,- 

    Rp 115.000,- 
 Sumber: Data Diolah, 2019 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Dengan adanya penelitian tentang uji suka ice cream rasa sayur dengan 

kandungan vitamin A, melalui produk Ice Cream dapat mengembangkan 

inovasi terhadap kurangnya minat sayuran di kalangan masyarakat.  

2. Hasil uji suka Ice Cream rasa sayur dengan kandungan vitamin A 

berdasarkan penilaian dari ketiga expert dari ketiga sampel yaitu: 

a. perbandingan wortel 75% : tomat 25% 

b. perbandingan wortel 25% : tomat 75% 

c. perbandingan wortel 50% : tomat 50% 

Didapatkan hasil sampel terbaik dengan perbandingan 25% wortel: 75% 

tomat.  

3. Hasil tes pasar melalui penyebaran kuesioner sebanyak 20 responden 

dengan tujuan agar mengetahui bagaimana respon konsumen dari produk 

tersebut sebelum di pasarkan. Hasil yang di dapatkan setelah melakukan 

tes pasar, produk Ice Cream tersebut mendapatkan respon positif. Bukan 

hanya mendapat respon positif namun mendapatkan saran dan masukan 

dari beberapa responden untuk pengembangan produk tersebut. 

4. Secara perhitungan modal, usaha ice cream sayuran ini sangat layak untuk 

dijalankan dalam bisnis UMKM. 
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5. Secara keseluruhan, hasil kuesioner mendapat point di 4, artinya sangat 

baik. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut beberapa saran 

yang diberikan: 

1. Untuk Kampus 

a. Memberikan buku yang bagus di perpustakaan. 

b. Adanya pemberian penggunaan fasilitas kitchen untuk praktek. 

2. Untuk Peneliti Selanjutnya 

a. Jangan terlalu banyak menggunakan bahan yang menggunakan rasa 

manis. 

b. Menggunakan jenis produk yang sama namun dengan bahan sayur yang 

berbeda 

c. Menggunakan packaging yang lebih menarik agar produk dapat di 

pasarkan dan di jadikan alat bisnis. 

d. Menambahkan jumlah sampel yang di jadikan penelitian. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Kuesioner 

 

SURAT PERMOHONAN UJI SUKA 

 
Hal  : Permohonan Pengisian Kuesioner 

Kepada Yth. 

Saudara/Saudari 

Di Tempat 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir pada Akademi Pariwisata Pertiwi, bersama ini 

saya mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr bersedia menjadi responden dalam penelitian yang 

saya lakukan (angket terlampir). 

 

Angket ini ditunjukan untuk diisi oleh Bapak/Ibu/Sdr dengan menjawab seluruh pertanyaan 

yang telah disediakan. Saya mengharapkan jawaban yang diberikan nantinya adalah 

jawaban obyektif agar diperoleh hasil maksimal. Penelitian ini semata-mata bersifat ilmiah 

dan hanya dipergunakan untuk keperluan tugas akhir. Peneliti menjamin kerahasiaan 

identitas dan setiap jawaban responden. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui UJI SUKA ICE CREAM RASA SAYUR DENGAN KANDUNGAN 

VITAMIN A. 

 

Demikian surat pengantar ini disampaikan, atas perhatian serta partisipasi yang diberikan 

saya ucapkan terima kasih. 

 

 Jakarta, 10 September 2019 
        Hormat Saya, 

 
 
 
 
 

  Muhammad Irdian Rauf 
 Mahasiswa Akpar Pertiwi 
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Kuesioner 

 

A. Identitas Responden 

Mohon Saudara/Saudari bersedia mengisi daftar isian berikut dengan 

cara memberi tanda checklist ( ✔ ) pada kotak yang telah disediakan dengan 

keadaan sebenarnya. 

 

1. Asal Daerah 

 (   ) Jabodetabek   (   ) Luar Jabodetak 

2. Jenis Kelamin 

(   ) Pria     (   ) Wanita 

2. Usia 

(   ) Dibawah 10 tahun    (   ) Antara 16-20 tahun 

(   ) Antara 11-15 tahun    (   ) Diatas 20 tahun 

3. Pendidikan Terkahir 

(   ) Pendidikan Dasar (SD) 

(   ) Pendidikan Menengah (SMP) 

(   ) Pendidikan Menengah (SMA dan SMK) 

(   ) Perguruan Tinngi 
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B. Petunjuk Menjawab 

1. Mohon dengan hormat untuk menjawab semua pernyataan sesuai dengan 

pendapat Saudara/Saudari, dengan cara memberi tanda rumput (√) pada 

kotak jawaban yang dianggap sesuai. 

2. Berikut ini disajikan pernyataan dengan lima kategori pilihan : 

STS : Sangat Tidak Suka : 1 

TS : Tidak Suka  : 2 

N : Netral   : 3 

S : Suka   : 4 

SS : Sangat Suka  : 5 

  

C. Kuesioner 

 

NO PERNYATAAN Ice Cream 

1 2 3 

1 Ice cream memiliki warna yang baik    

2 Ice cream memiliki rasa yang enak    

3 Ice cream memiliki tekstur yang lembut    

4 Ice cream memiliki aroma yang wangi    

5 Ice cream memiliki tampilan yang 
bagus 
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Lampiran 2. CV Penulis 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

  

Nama  : Muhammad Irdian Rauf 

NIM  : 14310052  

Program Studi : D3 Perhotelan 

TTL  : Jakarta, 25 Juni 1991 

Status  : Lajang 

Judul TA : Uji Ice Cream Rasa Sayur Dengan Kandungan Vitamin A Sebagai  

  Produk Usaha UMKM 
Pengalaman Bekerja : 

1. Wisma Polimedia Kreatif Jakarta sebagai Crew Part Time All 

Position 

2.  PT. Fastfood Indonesia Tbk sebagai Crew Store all Position 

3.  Swiss-Belhotel Kalibata sebagai Trainee Waiters Swiss Cafe 

4. MORRISSEY Hotel sebagai Trainee Waiters Home Lounge dan 

Banquet 

5.  D'SAVOR Cafe sebagai Waiters 

6. Burgerking Indonesia sebagai Crew Part time 

Pengalaman organisasi :  

Aggota Senat Akpar periode 2015-2016 dengan posisi Humas 
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Lampiran 3. Dokumentasi tes pasar 
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Lampiran 4. Dokumentasi wawancara 
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Lampiran 5. Dokumentasi hasil kuesioner 
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Lampiran 6. Hasil produk 

 

 


