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MOTTO 

 

 

“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal  yang 

harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak.” 

(Aldus Huxley) 

 

“Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau 

kita telah berhasil melakukannya dengan baik.” 

 (Evelyn Underhill)  

“I know that every single one of us has had a moment of doubt but just being humans 

that we have over got my doubts and belive in ourselves that we can achieve our 

dreams, I want to remind every single one of you that you are the only things that’s 

stopping you from achieving your dreams. So believe in yourself and you’ll be 

unstoppable.” 

(Olivia Leanartha) 
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ABSTRAK 

 

 Penelitian dengan judul Analisis Pemanfaatan Saus Keong Gondang Dalam 

Olahan Ayam Saus Tiram merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan metode eksperimen. Keong gondang belum banyak dimanfaatkan 

secara optimal, bahkan cenderung kurang dikonsumsi oleh masyarakat. Keong 

gondang memiliki kandungan zat dengan berbagai manfaat positif bagi kesehatan 

tubuh dan disamping itu juga harga keong gondang relative murah dan gampang 

ditemukan. Peneliti menggunakan keong gondang sebagai saus dalam olahan ayam 

saus tiram, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan produk ayam saus 

tiram dan ayam saus keong gondang ditinjau dari aspek aroma, rasa, warna, dan 

tekstur. 

Metode pengumpulan data menggunakan uji hedonic yang diambil dari 

penilaian responden yang meliputi penilaian aroma, rasa, warna, dan tekstur. Peneliti 

melakukan 2 kali eksperimen dalam kurun waktu yang berbeda dengan responden 

mahasiswa perhotelan di STP AMPTA Yogyakarta sejumlah 50 orang yang dipilih 

melalui langkah-langkah yaitu: memberikan pertanyaan pilihan kepada 100 orang 

mahasiswa perhotelan STP AMPTA Yogyakarta, dari 100 orang didapatkan 75 orang 

yang mengetahui tentang ayam saus tiram. Kemudian 75 mahasiswa tersebut 

diberikan pertanyaan pilihan lanjutan mengenai tingkat kesukaan terhadap ayam saus 

tiram. Dari 75 mahasiswa dipilih 50 orang yang mengetahui dan menyukai ayam saus 

tiram. Kemudian 50 mahasiswa tersebut diminta untuk menilai ayam saus tiram dan 

ayam saus keong gondang melalui teknik sampling random. Untuk menganalisis hasil 

eksperimen yang dilakukan dan membedakan penilaian responden dari masing-

masing aspek maka digunakan metode independent sample t-test. 

Adapun hasil analisis independent sample t-test dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 1) untuk aspek aroma dan rasa nilai t hitung masing-masing sebesar 2.577 

dan 3.048, sedangkan nilai t tabelnya sebesar 1.984, maka dapat disimpulkan terdapat 

perbedaan yang signifikan antara olahan ayam saus tiram dan ayam saus keong 

gondang, 2) untuk aspek warna dan tekstur nilai t hitung sebesar 1.226 dan 1.934, 

sedangkan nilai t tabelnya sebesar 1.984, maka dapat disimpulkan tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara produk ayam saus tiram dan ayam saus keong 

gondang. 

 

Kata Kunci : Keong Gondang, Tiram, Saus 
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ABSTRACT 

 

 Research with the title Analysis of the Utilization of Gondang Sauce in 

Processed Oyster Sauce Chickens is a research that uses a quantitative approach with 

experimental methods. The gondang conch has not been used optimally, it even tends 

to be consumed less by the community. The gondang conch contains substances with 

various positive benefits for body health and besides that the price of the conch 

gondang is relatively cheap and easy to find. Researchers used the conch gondang as 

a sauce in processed oyster sauce chicken, this study aims to determine the 

differences between oyster sauce chicken products and chicken conch gondang sauce 

in terms of aspects of flavor, taste, color, and texture. 

Data collection methods use hedonic tests taken from respondents' assessments 

which include assessment of aroma, taste, color, and texture. Researchers conducted 2 

experiments in different periods of time with respondents of hospitality students at 

STP AMPTA Yogyakarta as many as 50 people selected through the steps, namely: 

giving selected questions to 100 hospitality students of STP AMPTA Yogyakarta, 

from 100 people there were 75 people who knew about chicken oyster sauce. Then 75 

students were given further choice questions about the level of preference for oyster 

sauce chicken. From 75 students selected 50 people who know and love chicken 

oyster sauce. Then 50 students were asked to rate the oyster sauce chicken and the 

conch gondang sauce chicken through a random sampling technique. To analyze the 

results of experiments carried out and differentiate respondents' ratings from each 

aspect, the independent sample t-test method was used. 

The results of the independent sample t-test analysis can be explained as 

follows: 1) for the aroma and taste aspects of the t value of 2.577 and 3.048 

respectively, while the t table value of 1.984, it can be concluded that there are 

significant differences between the processed oyster sauce chicken and chicken conch 

gondang sauce, 2) for the color and texture aspects of the calculated t value of 1,226 

and 1,934, while the t table value of 1,984, it can be concluded that there is no 

significant difference between oyster sauce chicken products and chicken conch 

gondang sauce. 

 

Keywords: Conch Gondang, Oysters, Sauce 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keong gondang (Pila ampullacea) adalah keong air tawar yang tersebar 

di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Hewan ini dikenal juga sebagai 

siput sawah, siput air, atau tutut. Keong gondang merupakan jenis mollusca 

yang dapat berkembang biak dengan cepat karena memiliki kemampuan 

memproduksi telur (kepridian) antara 300-500 butir dan daya tetasnya tinggi.  

Tingginya daya tetas telur keong godang sangat mendukung cepatnya 

pertumbuhan populasi dan kelangsungan hidup keong gondang. Dengan 

teknik pemeliharaan yang sederhana dan juga pemberian pakan yang sangat 

mudah sangat besar sekali kemungkinan produksi keong gandong untuk saus 

tiram. Keong gondang yang melimpah dapat dijadikan sebagai  bahan pangan 

alternatif yang berpotensi dikembangkan sebagai sumber kalsium dan protein. 

Pemanfaatan keong gondang sebagai sumber protein sangat potensial, 

namun pengolahan keong gondang masih terbatas. Inovasi terhadap 

pengolahan keong gondang sangat dibutuhkan. Aktivitas yang tinggi 

menyebabkan masyarakat menuntut untuk disediakan makanan yanng murah 

dan mempunyai nilai gizi, aman dikonsumsi dan berkualitas yang baik. Salah 
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satu pemanfaatan keong gondang adalah diolah menjadi saus keong sebagai 

pengganti saus tiram. 

Saus tiram banyak digunakan sebagai bahan penyedap dalam berbagai 

jenis masakan khususnya masakan tionghoa. Masakan Tionghoa atau chinese 

food sejatinya sudah mendunia, minimal sejak dua abad lalu. Pada dasarnya-

demi kesejahteraan dan masa depan hidup keluarga-bangsa Tionghoa terkenal 

berani mengadu nasib mengarungi samudra,  mengembara ke belahan dunia 

mana pun, tak terkecuali Indonesia (Hadibroto, 2018:13). 

Di Indonesia, salah satu masakan Tionghoa atau chinese food yang 

digemari adalah ayam saus tiram. Ayam saus tiram merupakan masakan 

Tionghoa berbahan dasar ayam negeri yang digoreng setengah matang lalu 

ditambahkan saus tiram serta berbagai bumbu masakan lain dan dimasak 

bersama dalam api kecil. Dalam pembuatan ayam saus tiram, saus tiram 

digunakan sebagai bahan utama dalam saus yang berfungsi sebagai  penyedap 

yang memberikan rasa asin dan gurih, serta menambahkan aroma khas yang 

menggugah selera. 

Aroma khas dan rasa gurih yang terdapat dalam saus tiram 

menjadikannya banyak digunakan sebagai bahan tambahan dalam masakan 

yang penggunaannya cenderung meningkat setiap tahunnya. Padahal saus 

tiram memiliki harga yang cukup mahal. Solusinya adalah  menggantikan 

bahan lokal yang sangat berpotensi baik untuk dilakukan yaitu saus keong 
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gondang. Berdasarkan survei sementara yang dilakukan oleh peneliti bahwa 

sebagian konsumen tidak dapat membedakan antara saus keong gondang 

dengan saus tiram baik dari segi warna, tekstur, rasa, dan aroma. Dengan 

demikian peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul : 

“ANALISIS PEMANFAATAN SAUS KEONG GONDANG DALAM 

OLAHAN AYAM SAUS TIRAM”. 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini berusaha untuk 

mengetahui bagaimanakah perbedaan antara ayam saus keong gondang dan 

ayam saus tiram, maka permasalahannya yang akan dikaji dalam penelitian 

adalah “Apakah ada perbedaan yang signifikan aspek aroma, tekstur, rasa, dan 

warna dari dua produk ayam keong gondang dan ayam saus tiram?” 

 

C. Batasan Masalah  

Untuk mempermudah dan memfokuskan masalah yang akan dibahas, 

maka peneliti memberi batasan masalah yakni mengetahui pebedaan aroma, 

tekstur, rasa, dan warna dari kedua olahan ayam tersebut. 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti mempunyai tujuan untuk mengetahui ada 
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atau tidaknya perbedaan signifikan aspek aroma, tekstur, rasa, dan warna dari 

dua produk ayam saus tiram dan ayam saus keong gondang. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat 

umum dalam memberikan wacana bagi masyarakat terkait alternatif olahan 

ayam yang dimasak saus tiram dan digantikan dengan  saus keong gondang 

yang relatif lebih terjangkau dari segi ekonomi. 

2. Manfaat bagi STP AMPTA Yogyakarta 

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai tambahan 

referensi bagi kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya. 

3. Manfaat bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan daya 

fikir dan inovasi dalam mengembangkan produk makanan serta sebagai 

sarana bagi peneliti untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh 

selama masa perkuliahan dan mempraktikannya di dunia kerja.
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori  

1. Keong Gondang 

a. Deskripsi Keong Gondang 

Keong gondang (Pila ampullaceal) berasal dari Amerika Selatan, 

dan masuk ke Indonesia sebagai ikan hias. Karena bentuk cangkangnya 

yang bagus dan warnanya yang keemas-emasan, siput ini sering disebut 

keong mas. Berdasarkan ensiklopedia bebas Wikipedia dalam  website 

https://id.wikipedia.org/wiki/Keong_sawah Keong gondang hidup di 

perairan dangkal yang berdasar lumpur serta ditumbuhi rerumputan air, 

dengan aliran air yang lamban, misalnya sawah, rawa-rawa, pinggir danau 

dan pinggir sungai kecil. Keong gondang terbagi menjadi 2 jenis dari 

marga Bellamya, yaitu tutut Jawa (Bellamya javanica) dengan sebaran di 

Thailand, Kamboja, Malaysia, Indonesia serta Filipina dan tutut Sumatera 

(Bellamya sumatrensis) yang sebarannya mencakup Thailand, Kamboja, 

Malaysia, dan Indonesia (Sumatera dan Jawa). 

Keong gondang salah satu spesies dari gastropoda yang tidak 

hemaprodit. Hewan ini berkelamin tunggal yaitu berkelamin jantan atau 

berkelamin betina. Ciri morfologi kedua jenis hewan dewasa adalah : 
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1) Keong gondang jantan : bentuk bulat, ukuran relatif kecil. Apabila 

menutup, letak tutup cangkang tidak terlalu ke dalam rongga 

cangkang. 

2) Keong gondang betina : berbentuk bulat, ukutan relatif lebih besar 

dari keong jantan. Apabila menutup, letak tutup cangkang agak ke 

dalam rongga cangkang. 

Berdasarkan tinjauan dari Prima Rizki Maulidina (2018) yang 

dikutip dari website https://www.dictio.id/t/bagaimana-deskripsi-dan-

klasifikasi-dari-keong-emas/103446 Tempat tinggal keong gondang di alam 

merupakan tempat yang dapat mendukung keperluan hidupnya, antara 

lain tersedianya makanan, tempat perlindungan, serta lingkungan yang 

sesuai untuk berkembang biak. Di daerah tropis maupun subtropis, keong 

gondang hidup di air tawar yang banyak ditumbuhi tumbuhan air. Hewan 

tersebut menyukai air menggenang di perairan dangkal maupun di air 

mengalir secara pelan. Keong gondang dapat hidup pada air yang 

memiliki Ph 5-8 serta toleransi suhu antara 10-33 derajat C dan menyukai 

tempat yang berlumpur. 

Dalam perkembang biakannya, siput betina akan meletakkan telur-

telur yang sudah dibuahi pada tempat yang berada beberapa centimeter 

diatas permukaan air, sehingga tidak terendam air. Telur-telur yang 

berwarna merah muda ini diletakkan secara bergerombol. Satu kumpulan 
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telur ini berkisar antara 50-200 butir dengan daya tetas yang tinggi yaitu 

dalam tempo 1-5 minggu. Siklus hidup keong gondang relatif singkat, 

yaitu 2-3 bulan dari telur hingga menjadi hewan dewasa. 

 

b. Kandungan Gizi Keong Gondang 

Dikutip dari ensiklopedia bebas Wikipedia dengan website 

https://id.wikipedia.org/wiki/Keong_Gondang Keong gondang mengandung 

zat makronutrein yang berupa protein dengan kadar yang tinggi, dan juga 

mengandung mikronutrein yang berupa mineral yaitu kalsium yang 

sangat dibutuhkan  oleh tubuh. Selain itu juga kandungan lemak yang 

terdapat pada daging keong gondang merupakan asam lemak sesnsial 

yang dalam bentuk asam linoleat dan asam linolenat. Adapun kandungan 

vitamin dari keong gondang ini juga cukup tinggi dengan didominasi 

vitamin A, vitamin B3, niacin, dan folat.  

Daging keong gondang beratnya sekitar 4-5 gr dari berat total 

keseluruhan. Kandungan kalsium dalam makanan ini sangat tinggi 

sehingga sangat baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi khususnya 

mencegah osteoporosis bagi lansia. Ada 2 faktor yang memengaruhi 

kandungan gizi dari keong gondang yaitu usia dan habitat keong (kondisi 

tanah dan asupan makanan).  
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Tabel 2.1 Perbandingan Kandungan Gizi Keong Gondang dan Tiram 

 

Kandungan Keong Gondang Tiram 

Energi 28 kj 40 kj 

Lemak 

Lemak Jenuh 

Lemak Tak Jenuh Ganda 

Lemak Tak Jenuh Tunggal 

Kolesterol 

0,24 g 

0,11 g 

0,021 g 

0,056 g 

3 mg 

0,34 g 

0,108 g 

0,136 g 

0,044 g 

7 mg 

Protein 0,98 g 0,99 g 

Karbohidrat 0.12 g 0,55 g 

Sodium 5 mg 30 mg 

Kalium 23 mg 22 mg 

(Sumber Informasi Nilai Gizi Fatsecret 2018) 

 

c. Manfaat Keong Gondang 

Menurut Hardiyanto Hartono (2012) manfaat dari keong gondang 

diantaranya : 

1) Keong gondang kaya akan protein, tetapi rendah lemak sehingga 

dapat dijadikan sebagai alternatif makanan tinggi protein yang 

rendah lemak. Protein menunjang keberadaan setiap sel tubuh dan 

juga berperan dalam proses kekebalan tubuh. Konsumsi protein 

hewani dalam makanan sehari-hari diperlukan oleh tubuh di 

samping protein nabati. 
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2) Lemak yang terdapat dalam keong merupakan asam lemak esensial 

dalam bentuk asam linolenat. Sebuah studi di Brazil menunjukkan 

bahwa lemak dalam keong gondang merupakan asam lemak tidak 

jenuh yang dapat menurunkan kadar kolesterol darah. 

3) Kandungan vitamin pada keong sawah cukup tinggi dengan 

dominasi vitamin a, vitamin E, niacin dan folat. Vitamin A berperan 

dalam pembentukan indra penglihatan yang baik, menjaga 

kesehatan kulit dan imunitas tubuh. Niacin atau vitami B3 berperan 

penting dalam metabolisme karbohidrat, menjaga kadar gula darah, 

tekanan darah tinggi, penyembuhan migrain, dan vertigo. Vitamin E 

berperan  dalam menjaga kesehatan berbagai jaringan di dalam 

tubuh, mulai dari jaringan kulit, mata, sel darah merah hingga hati. 

4) Folat berfungsi membantu pembentukan sel darah merah, mencegah 

anemia, dan sebagai bahan pembentukan bahan genetik sel. 

5) Mineral merupakan zat yang berperan penting pada tubuh manusia 

untuk pengaturan kerja enzim-enzim, pemeliharaan, keseimbangan 

asam-basa, membantu pembentukan ikatan yang memerlukan 

mineral seperti pembentukan haemoglobin. Kandungan mineral 

yang utama pada  keong gondang berupa kalsium, zat besi, 

magnesium, kalium dan fosfor. 
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d. Efek Negatif Keong Gondang Bagi Kesehatan Tubuh 

1) Alergi 

Kandungan nutrisi dalam keong gondang tidak semuanya 

ramah terhadap tubuh. Mengkonsumsi keong sawah secara 

berlebihan dapat menyebabkan munculnya reaksi alergi. Biasanya 

gejala alergi yang muncul antara gatal pada kulit. Untuk mengatasi 

alergi ini, minum obat khusus alergi sesuai anjuran dari dokter. Dan 

usahakan makan keong gondang dalam porsi sewajarnya, serta 

perhatikan apakah ada reaksi yang muncul setelah mengkonsumsi 

keong gondang. 

2) Schistosimiasis 

Penyakit Schistosimiasis adalah jenis penyakit yang 

diakibatkan karena cacing schistosimiasis. Jika cacing ini sampai 

berkembang biak di dalam saluran pencernaan manusia, dapat 

mengakibatkan masalah serius seperti luka dan infeksi pada dinding 

usus. Ketika hal ini terjadi, biasanya penikmat keong sawah itu akan 

mengalami diare. Jika tidak segera ditangani, cacing dapat menyebar 

ke hati hingga akan muncul ciri-ciri cacingan seperti fungsi hati 

menjadi terganggu. Untuk menghilangkan cacing pada daging keong 

gondang, dapat dilakukan dengan air garam untuk merendamnya 

beberapa saat sebelum dimasak. Proses memasak keong sawah juga 

harus sampai matang. 
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e. Cara Pengolahan Keong Gondang dengan Benar 

Keong gondang merupakan keluarga siput air dimana hewan sering 

dijumpai diperairan tawar kawasan tropis. Keong gondang biasanya 

muncul dimusim hujan, persisnya ketika memasuki musim tanam padi. 

Hewan ini termasuk jenis hama bagi tanaman padi yang harus dibasmi. 

Sebagian masyarakat menjadikannya sebagai bahan makanan. Olahan 

dari daging keong gondang cukup popular bagi masyarakat pedesaan 

sebab citarasanya gurih dan sedap. 

Peristiwa keracunan keong gondang sempat membuat heboh terjadi 

di kota Bogor pada Mei 2018. Puluhan warga di kecamatan Bogor Utara 

diporkan  mengalami gejala keracunan usai mengkonsumsi keong. 

Menurut Prof. Ahmad Sulaeman guru besar Departemen Gizi 

Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) pada tanggal 6 Agustus 

2018 mengatakan bahwa masyarakat yang keracunan setelah 

mengkonsumsi keong gondang yaitu ada 2 kemungkinan,bisa 

dikarenakan air yang tercemar bakteri atau tercemar logam berat seperti 

residu pestisida tempat keong gondang berasal. Jika bakteri dapat diatasi 

dengan cara memasak dengan menggunakan api yang cukup. Sedangkan, 

logam berat atau residu pestisida tidak dapat diatasi. Meskipun dimasak 

yang cukup, residu tetap ada. Apabila masyarakat ingin 
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mengkonsumsinya menjadi pangan kaya protein, sebaiknya mencari 

keong gondang yang berasal dari persawahan organic, dengan sumber air 

yang terjaga. Seperti yang berada di wilayah Leuwuliang kabupaten 

Bogor. Apabila sulit untuk memperoleh keong sawah organic masyarakat 

dapat melakukan perlakukan seperti membeli keong sawah dalam 

keadaan hidup atau belum diolah.Sama seperti ikan lele yang hidup 

ditempat kotor. Bagaimanapun kotorannya tidak terbawa saat dikonsumsi, 

lele sebaiknya disimpan dulu selama beberapa hari ditempat yang bersih 

sebelum diolah.Perlakukan ini dilakukan supaya mengeluarkan residu 

yang ada dalam tubuhnya seperti antibiotic.Sama seperti kita makan 

sayuran yang bebas dari pestisida atau ayam yang diberi antibiotic, jadi 

tunggu dulu sebelum dimakan. 

(http://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp/pd010q377) 

Penanganan keong sawah sebelum dimasak sesuai resep yang 

diinginkan sangatlah penting.Seperti yang diketahui keong sawah 

memiliki habitat diarea lumpur yang banyak mengandung bakteri, jamur, 

dan cacing yang membahayakan. Pastikan untuk mencuci keong sawah 

hingga benar-benar bersih dan tidak ada lumpur yang melekat pada 

cangkang dan dagingnya. Setelah itu, rendam keong sawah dalam air 

garam yang bertujuan untuk menghilangkan cacing yang ada pada daging 

keong. Rendam selama semalaman. Kemudian, bilas daging keong 

dengan air bersih. Setelah itu, rendam keong dengan air abu dan arang 
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selama 1 jam saja, yang bertujuan untuk menghilangkan bau amis dan 

lender pada daging keong, lalu bilas dengan air bersih yang mengalir 

hingga benar-benar bersih. Setelah itu, daging keong harus dimasak 

hingga matang. 

2. Tiram 

a. Deskripsi Tiram 

Kekerangan, atau dikenal sebagai moluska adalah salah satu 

binatang bertubuh lunak yang tidak mempunyai tulang belakang 

(Sudrajat, 2016:2)  

Jenis-jenis kekerangan yang digemari masyarakat berbagai daerah 

di Indonesia adalah kerang darah, kerang hijau dan tiram (dalam 

jumlah terbatas). Tiram adalah sekelompok kerang-kerangan dengan 

cangkang berkapur dan relatif pipih. Ketika dewasa, tiram akan 

menempel permanen pada sebuah batu, yang biasanya terdapat pada 

muara sungai dan perairan pantai dangkal (Michael Wright dan Giles 

Sparrow, 2018:82). 

Ada 150 varietas tiram di dunia yang bisa di klasifikasikan dalam 5 

species yang mana tiap spesiesnya mempunyai karakteristik selera 

yang berbeda sesuai habitat lokal mereka, antara lain tiram pasifik 

(Crassostrea gigas), Tiram Kumamoto (Crassostrea sikamea), Tiram 

Atlantik (Crassostrea virginical), Tiram Gepeng (Ostrea edulis), dan 

Tiram Olympia (Ostrea lurida). 



14 
 

 
 

 

b. Kandungan Gizi Tiram 

Tiram merupakan sumber zinc, zat besi, kalsium, omega-3 dan juga 

vitamin A dan vitamin B12. Namun tiram merupakan makanan yang 

rendah energi dengan 12 ekor tiram hanya mengandung 110 kalori. 

Tiram dipercaya memiliki efek afrodisiak, yaitu zat yang mampu 

meningkatkan gairah seksual.  

Berdasarkan website resmi DPPKP kota Banda Aceh 

http://dppkp.bandaacehkota.go.id/2014/08/26/mengenal-manfaattiram-

untuk-kesehatan/  Tiram mengandung bayak asam amino tirosin, yang 

membantu meningkatkan suasana hati (mood) dan mengatur kadar 

stress.  

Pada tiram dengan berat 100 gram memiliki kandungan kalori 

sebanyak 12 gr; lemak 13 gr; kolesterol 71 mg; natrium 417 mg; 

kalium; 244 mg; protein 9 gr; kalsium 62 mg; vitamin B6 0,1 mg; 

magnesium 58 mg; vitamin C 3,8 mg; dan zat besi 7 mg. 

Selain itu,  berdasarkan tinjaun dari Anugreah Ayu Sendari (2019) 

yang dikutip dari website https://hot.liputan6.com/read/4145143/10-

manfaat-tiram-untuk-kesehatan-kaya-zat-besi Mineral yang terkandung 

dalam tiram juga membantu pembentukan hormon testosterone, yaitu 

zat yang memiliki peran penting dalam tubuh laki-laki antara untuk 
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sistem reproduksi, pembentukan kepadatan tulang dan kekuatan otot. 

Disamping kadar mineral yang tinggi, tiram juga mengandung 

antioksidan unik yang disebut 3,5-Dihydroxy-4-4methoxybenzyl 

alcohol (DHMBA). DHMBA adalah senyawa fenolik yang 

menunjukkan efek antioksidan kuat dan bermanfaat bagi kesehatan 

hati serta mengurangi kolesterol LDL (buruk). 

 

c. Manfaat Tiram 

Berdasarkan tinjauan dari Sendari (2019) yang dikutip dari website  

https://hot.liputan6.com/read/4145143/10-manfaat-tiram-untuk-

kesehatan-kaya-zat-besi Adapun manfaat tiram sebagai berikut: 

1) Meningkatkan Kekebalan Tubuh 

Tiram mengandung antioksidan yang kuat ditambah vitamin 

C dan vitamin E yang bagus untuk memperkuat system kekebalan 

tubuh. Sifat anti-inflamasi dan anti-oksidan tiram juga melinduni 

terhadap radikal bebas yang dilepaskan selama metabolisme sel. 

Tiram juga mengandung jumlah vitamin B yang baik. Vitamin ini 

meningkatkan energy dan mengubah makanan yang dimakan 

menjadi energy. Tiram juga mengandung zat besi yang membantu 

tubuh mengangkut oksigen ke sel-sel individusl yang memberikan 

dorongan energi. 
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2) Baik Untuk Kesehatan Jantung 

Tiram berpengaruh positif terhadap kesehatan jantung. 

Seperti ikan dan makanan laut lainnya, tiram kaya akan asam 

lemak omega-3 yang dianggap sebagai lemak atau kolesterol 

sehat. Omega-3 terbukti mengurangi kemungkinan akumulasi plak 

di pembuluh darah dan meningkatkan kesehatan kardiovaskular 

secara keseluruhan. 

3) Menstabilkan Tekanan Darah 

Kandungan magnesium dan kalium yang tinggi dalam tiram 

membantu menurunkan tekanan darah dan melemaskan pembuluh 

darah. Zat besi dalam tiram membantu membawa oksigen ke sel-

sel darah yang akan melancarkan peredaran darah. Zat besi dalam 

tiram juga mampu meringankan gejala anemia terkait kekurangan 

zat besi. 

4) Menguatkan Tulang 

Kehadiran selenium, tembaga, besi, seng, fosfor, dan 

kalsium yang ditemukan dalam tiram mendukung kepadatan 

tulang yang lebih kuat. Seiring bertambahnya usia, biasanya ada 

penurunan kepadatan tulang.. konsumsi tiram dalam jumlah yang 

cukup mampu melindungi tulang dari kondisi seperti osteoporosis 

radang sendi, dan masalah gigi. 
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5) Mendukung Fungsi Mata 

Tiram menempati urutan teratas sumber seng alami. Mineral 

ini membantu produksi pigmen mata di retina. Mengkonsumsi 

tiram secara teratur dapat mendukung fungsi penglihatan dikondisi 

redup, mencegah perkembangan katarak, dan memperlambat 

degenerasi macula terkait usia. 

6) Mempercepat Penyembuhan Luka 

Kadar seng yang tinggi membantu mempercepat tingkat 

penyembuhan luka. Ini juga didukung dengan sifat peningkatan 

kekebalannya terhadap berbagai infeksi dan mikroba. Konsumsi 

tiram juga dikaitkan dengan sintesis kulit dan meningkatkan kadar 

kolagen untuk memperbaiki penampilan kulit dan pergantian sel 

kulit mati. Seng mineral yang kuat berperan besar dalam 

perbaikan kulit dengan membantu menciptakan dan meningkatkan 

kolagen. 

 

3. Saus Tiram 

a. Deskripsi Saus Tiram 

Saus tiram adalah saus kental berwarna agak kehitaman dalam 

masakan Tionghoa yang dibuat dari bahan dasar tiram dan mempunyai 

rasa gurih dan asin. Di Cina, Filipina, dan Thailand, saus tiram biasa 

digunakan dalam masakan mereka. Beberapa tahun terakhir, telah terjadi 
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peningkatan konsumsi saus tiram di seluruh dunia. Di masa lalu, saus 

tiram diproduksi dengan metode tradisional, di mana tiram segar 

direbus, dibumbui dengan kecap, garam, dan rempah-rempah lainnya, 

dan difermentasi dalam kurun waktu tertentu. 

Saus tiram asli memiliki harga yang cukup mahal dipasaran. Hal ini 

dikarenakan dalam proses pembuatannya, tiram hanya ditambahkan 

sedikit air. Tetapi saat ini, produk berlabel “saus tiram” sebenarnya 

terbuat dari ekstrak tiram dengan air garam; penambah rasa umami, 

seperti Monosodium Glutamate (MSG), pewarna karamel, dan biasanya 

mengandung bahan pengawet kimia (0,1% natrium benzoat) untuk 

meningkatkan umur simpannya (Trang H. D Nguyen & Xi Chang 

Wang, 2010). 

b. Jenis Saus Tiram 

Dikutip dari ensiklopedia bebas Wikipedia dalam website 

https://id.wikipedia.org/wiki/Saus_tiram Adapun jenis-jenis saus tiram 

sebagai berikut: 

1) Saus Tiram Asli 

 Saus tiram ini terbuat dari tiram asli, harganya lebih mahal, 

dengan aroma tiram yang lebih kuat dan warna sausnya kecokelatan 

kental. Pada beberapa produk saus tiram masih mengandung 

potongan kecil daging tiram didalamnya.  
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 Dalam proses pembuatannya menggunakan tiram segar yang 

dicampur dengan sedikit air dan dipanaskan terus menerus sehingga 

terbentuk saus yang mengental 

 

Gambar 2.1 Saus tiram asli 

2) Saus Tiram Tiruan  

 Saus tiram tiruan terbuat dari ekstrak tiram dengan air garam; 

penambah rasa umami, seperti Monosodium Glutamate (MSG); 

pewarna karamel, dan biasanya mengandung bahan pengawet kimia 

(0,1% natrium benzoat) untuk meningkatkan umur simpannya.  

Saus tiram tiruan ini harganya lebih murah, berwana lebih 

kehitaman dan sedikit encer. 
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Gambar 2.2 Saus tiram tiruan 

 

3) Saus Tiram Vegetarian 

 Dengan seiring perkambangan zaman, kini tersedia saus tiram 

khusus untuk vegetarian. Saus tiram vegetarian berbahan dasar 

jamur yang ditambahkan perasa. Jamur yang diolah biasanya 

memakai jamur tiram atau jamur shitake. Karena terbuat dari jamur, 

saus tiram vegetarian memiliki rasa yang tidak terlalu asin, serta 

aromanya tidak kuat seperti saus tiram yang terbuat dari tiram. 

Pada beberapa produk saus tiram vegetarian terdapat potongan 

jamur di dalamnya. 

 

 Gambar 2.3 Saus tiram vegetarian  
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c. Kandungan Gizi Saus Tiram 

Tabel 2.2 Kandungan Gizi dalam 100 ml Saus Tiram 

 

Kalori 51 kkal 

 Lemak  

Lemak Jenuh 

Lemak Tak Jenuh Ganda 

Lemak Tak Jenuh Tunggal 

0,25 g 

0,043 g 

0,066 g 

0,073 g 

Protein 1,35 g 

Karbohidrat 10,92 g 

Serat 0,3 g 

Sodium 2733 mg 

Kalium 54 mg 

 (Sumber Informasi Nilai Gizi Fatsecret 2017) 

 

 

 

d. Proses Pembuatan Saus Tiram 

  Formula resep yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam 

eksperimen ini didasarkan pada ensiklopedia bebas dari website  

Wikihow dengan link http://www.google.com/amp/s/id.m.wikihow 

.com/Membuat-Saus-Tira m%3famp-1. Dalam formula resep ini akan 

menghasilkan sekitar 175 ml saus tiram yang siap digunakan 
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1) Bahan: 

a) 225 gr tiram kupas 

b) 50 ml air 

c) 1,25 gr garam 

d) 45 ml light soy sauce 

e) 11 ml dark soy sauce 

2) Alat: 

a) Talenan 

b) Pisau 

c) Spatula 

d) Sendok 

e) Gelas ukur 

f) Baskom 

g) Saringan  

h) Panci  

3) Cara membuat: 

a) Potong tiram menjadi potongan-potongan kecil. Memotong 

tiram menjadi kecil dapat membantu mengeluarkan rasa dan 

aroma tiram lebih cepat. 

b)  Campurkan potongan tiram dengan air lalu rebus dengan api 

kecil hingga mendidih selama 10 menit 
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c) Saring tiram rebus dan buang potongan tiram lalu simpan 

cairan rebusan tiram 

d) Campurkan light soy sauce dan dark soy sauce serta garam 

kedalam cairan rebusan tiram 

e) Rebus dengan api kecil selama 20 menit, saus tiram siap 

digunakan. 

 

4. Ayam Saus Tiram 

Masyarakat Indonesia tentunya tidak asing dengan masakan ayam 

saus tiram. Dengan bahan masakan yang mudah didapat, pengolahan yang 

mudah serta rasa yang enak menjadikan masakan ini sebagai makanan 

favorit keluarga. 

Ayam saus tiram merupakan inovasi masakan dengan bahan utama 

ayam dan saus tiram yang diolah bersama dengan berbagai bumbu 

masakan lainnya. Menurut Aji Chen Bromokusumo (2013:84)”Ayam 

yang dimasak dengan berbagai cara, masak-oh, opor, melambangkan 

pengharapan penghidupan yang makmur”.  

a. Proses Pembuatan Ayam Saus Tiram 

Menurut Dyah Tyas (2009:19), proses pembuatan ayam saus tiram 

yaitu: 
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1) Bahan: 

a) 350 gram dada ayam 

b) 1 siung bawang putih 

c) 1 sdt garam 

d) 100 ml air 

e) Biji wijen secukupnya, untuk hiasan 

f) Minyak goreng secukupnya 

g) 2 siung bawang putih 

h) 1 cm jahe 

i) ¼ sdt merica 

j) 3 sdm saus tiram 

k) 1 sdm kecap asin 

l) 1 sdt gula pasir 

2) Alat : 

a) Pisau 

b) Kompor 

c) Talenan 

d) Spatula 

e) Sendok 

f) Penggorengan 

g) Baskom 

h) Gelas ukur 
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3) Cara Membuat : 

a) Lumuri ayam dengan bawang putih dan garam. Diamkan 

selama 20 menit. 

b) Goreng ayam hingga kecoklatan, angkat, tiriskan. 

c) Tumis bawang putih dan jahe hingga harum. 

d) Masukkan ayam, air dan bumbu lainnya. Masak hingga 

bumbu meresap dan bumbu mengental. 

e) Angkat, sajikan dengan taburan wijen diatasnya. 

B. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan tinjauan landasan teori diatas maka dapat disusun sebuah 

kerangka pemikiran teoritis seperti yang tersaji dalam gambar berikut : 

 

 

 

 

            

  

 

Peneliti melakukan sebuah eksperimen dengan membuat masakan ayam 

saus keong gondang dan ayam saus tiram. Dari hasil tersebut, peneliti 

memberikan masing-masing sampel kepada responden untuk dinilai 

berdasarkan warna, tekstur, aroma, dan rasa. 

Ayam Saus Keong 

Gondang 

Ayam Saus Tiram 

Penilaian Ayam dari 

Aspek Warna, 

Aroma, Tekstur dan 

Rasa 
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C. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya 

sebagai bahan acuan bagi penulis. Penelitian sebelumnya digambarkan 

melalui table penelitian sebagai berikut : 

     Tabel 2.3 PenelitianTerdahulu 

 

Nama Tahun Judul Tujuan Metode Hasil Akhir 

Nastiti 

Oktasari 

2014 Pemanfaatan 

Keong Sawah 

(Pila 

ampullaceal) 

Pada 

Pembuatan 

Nugget 

Sebagai 

Alternatif 

Makanan 

Berprotein 

Tinggi Di Desa 

Jurug 

Kecamatan 

Mojosongo 

Kabupaten 

Boyolali 

Untuk mengetahui 

tingkat kesukaan 

masyarakat 

terhadap nugget 

keong sawah dari 

aspek warna, rasa, 

aroma, dan tekstur. 

Eksperi

men 
-nugget dengan 

konsentras 0% 

lebih banyak 

disukai oleh 

responden dan 

unggul dalam 

aspek warna, rasa, 

dan tekstur. 

-Sedangkan 

nugget dengan 

tingkat 

konsentrasi 20% 

lebih unggul dan 

banyak disukai 

oleh responden 

 

 

 

 

Gita 

Zahra 

2017 Pengaruh 

Rasio Keong 

Sawah (Pila 

ampullaceal) 

Dan Ayam 

Terhadap 

Proksimat, 

Kalsium, Dan 

1.Mendapatkan 

rasio keong 

sawah dan ayam 

pada nugget 

keong sawah 

2.Mengetahui 

kadar proksimat 

(protein, 

eksperi

men 

-Terdapat 

perbedaan rasa, 

warna, aroma, 

dan tekstur. 

-Rasa, warna, 

aroma, dan 

tekstur tertinggi 

nugget keong 
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Sifat 

Organoleptik 

Nugget 

Keong Sawah 

karbohidrat, 

lemak, air, dan 

abu) dan kadar 

kalsium yang 

terdapat pada 

nugget keong 

sawah 

3.Mengetahui 

sifat organoleptik 

(rasa, warna, 

aroma,dan 

tekstur) nugget 

keong sawah 

 

 

sawah terdapat 

pada rasio D 

(60%,40%). 

Kadar abu, 

karbohidrat,serat 

kasar tertinggi 

terdapat pada 

rasio A (90%, 

10%). Kadar air, 

protein, lemak 

tertinggi terdapat 

pada rasio D 

(60%, 40%), dan 

kandungan 

kalsium tertinggi 

terdapat pada 

rasio A (90%, 

10%) 

 

D. Hipotesis 

Ho : Diduga tidak ada perbedaan aspek warna, tekstur, aroma, dan rasa dari 

olahan ayam saus tiram dengan olahan ayam saus keong gondang. 

Ha  : Diduga ada perbedaan aspek warna, tekstur, aroma, dan rasa dari 

olahan ayam saus tiram dengan olahan ayam saus keong gondang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian 

eksperimen komparatif. Metode penelitian eksperimen merupakan suatu 

metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang lain (Sugiyono, 2011:72) 

Eksperimen akan dilakukan mulai dari proses pembuatan saus keong 

gondng dan saus tiram hingga menjaadi produk masakan ayam saus yang 

siap dikonsumsi. Selanjutnya akan dibagikan kepada responden untuk 

diujikan dengan membandingkan antara ayam saus keong gondang dengan 

ayam saus tiram menggunakan kuisioner yang akan diukur dari rasa, 

aroma, dan warna. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian eksperimen ini dilakukan oleh peneliti di Sekolah Tinggi 

AMPTA Yogyakarta. Peneliti melakukan eksperimen di Sekolah Tinggi 

AMPTA Yogyakarta dikarenakan peralatan yang digunakan memadai 

untuk melakukan penelitian. 
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Adapun waktu penelitian direncanakan akan dilakukan selama satu 

bulan dimulai dari tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 

Maret 2020. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Basilius Redan Werang (2015;94) populasi adalah semua 

subjek/objek yang dari padanya dapat diperoleh informasi ataupun data 

yang diperlukan untuk membuktikan kebenaran, entah kebenarasan 

hipotesis ataupun keyakinan peneliti tentang sesuatu hal 

Pada penelitian “Analisis Pemanfaatan Saus Keong Gondang 

Dalam Olahan Ayam Saus Tiram”, populasi yang digunakan oleh 

penulis adalah mahasiswa perhotelan di STP AMPTA yang mempunyai 

preferensi menyukai olahan ayam saus tiram. 

 

2.  Sampel 

Menurut Sugiyono (2011:81) sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel pada 

penelitian ini kemudian disebut responden atau panelis yang akan 

memberikan jawaban atas pertanyaan atau pernyataan yang ada didalam 

kuesioner dan memberikan penilaian atas hasil eksperimen. Pada 

penelitian ini menggunakan teknik pusposive sampling. 
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Menurut Sugiyono (2011:85) purposive sampling merupakan 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam 

penelitian ini jumlah sampel yang digunakan adalah 50 orang yang 

terdiri dari mahasiswa perhotelan di STP AMPTA yang mempunyai 

preferensi mengerti dan menyukai olahan ayam saus tiram. Selanjutnya 

responden akan diperlakukan sama dengan mencoba lalu 

membandingkan antara ayam saus tiram dan ayam saus keong gondang 

dari aspek aroma, rasa, warna dan tekstur. 

 

D. Variabel dan Indikator 

1. Variabel  

Menurut Sugiyono (2011:38) Variabel adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel sebagai 

berikut : 

a. Berdasarkan bahan saus pada masakan ayam  

1) Saus tiram 

2) Saus keong gondang 

b. Peninjauan dari indikator aroma, tekstur, rasa, dan warna. 
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2. Indikator 

Pada penelitian ini indikator yang akan digunakan berasal dari 

kualitas ayam saus yang terdiri dai empat aspek, yaitu : 

a. Aroma, untuk menunjukkan organoleptik aroma ayam saus keong 

gondang dan ayam saus tiram 

b. Rasa, untuk menunjukkan organoleptik rasa ayam saus keong 

gondang dan ayam saus tiram 

c. Warna, untuk menunjukkan organoleptik warna ayam saus keong 

gondang dan ayam saus tiram  

d. Tekstur, untuk menunjukkan organoleptik tekstur ayam saus keong 

gondang dan ayam saus tiram 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Ulber Silalahi (2009:280), metode pengumpulan data adalah 

cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data 

dari fenomena empiris. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data 

yang digunakan oleh peneliti ada tiga yaitu :  
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1. Jenis Instrumen Penelitian 

a. Observasi 

Pada penelitian ini penulis akan berusaha mengadakan 

pengamatan secara langsung terhadap ayam saus tiram dan ayam 

saus keong gondang yang ditinjau dari segi rasa, aroma, tekstur, dan 

warna yang merupakan obyek penelitian pada bulan Februari 2020 

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

b. Studi Pustaka 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang 

akan dijadikan landasan teori masalah yang akan diteliti. Dalam 

penelitian ini penulis akan membaca dan mempelajari literature, 

jurnal, dan artikel dari internet juga buku-buku sebagai refrensi. 

c. Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2011:142) “Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab”. 

Pada penelitian ini kuesioner akan diberikan kepada 100 responden 

pada saat penelitian berlangsung pada bulan Februari 2020. Daftar 

pertanyaan dalam kuesioner dari peneliti akan dibagi menjadi dua 

bagian yaitu : 

 



33 
 

 
 

1) Karakter aroma, tekstur, rasa, dan warna ayam saus keong 

gondang 

2) Karakter aroma, tekstur, rasa, dan warna ayam saus tiram 

Pada kuisioner ini juga menggunakan melalui skala hedonik 

yang akan diubah menjadi skala numerik untuk memudahkan dalam 

pengumpulan data untuk dapat dilakukan analisa statistik dengan 

penjelasan sebagai berikut : 

Sangat suka   : 4 

Suka   : 3 

Tidak Suka   : 2 

Sangat Tidak Suka  : 1 

 

F. Metode Analisis Data 

1. Uji Inderawi 

Untuk metode penilaian terhadap kualitas produk masakan ayam 

saus keong gondang dan ayam saus tiram menggunakan uji inderawi. 

Penilaian ini dilakukan untuk pengujian pembeda pada masakan ayam 

saus keong gondang dan ayam saus tiram yang menggunakan sensorik 

untuk mengetahui perbedaan kualitas masakan ayam saus ditinjau dari 

aspek aroma, tekstur, rasa, dan warna. 
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2. Uji Hedonic  

Uji hedonic di sebut juga uji kesukaan dan di lakukan pada 

beberapa produk yang mengalami beda perlakuan pada uji ini ,orang 

diminta mengungkapkan tanggapan pribadinya terhadap rasa, aroma, 

dan warna. Tanggapanya tersebut dapat berupa suka dan tidak suka. 

Cara pengujian yang dilakukan dengan menggunakan beberapa contoh 

disajikan sekaligus kepada orang yang tidak terlatih yang berjumlah 30 

orang diminta untuk memberikan penilaian yng dinyatakan dalam angka 

(skala hedonic) yaitu menyatakan sangat suka, suka, tidak suka, dan 

sangat tidak suka. 

Dalam penelitian ini, skala yang digunakan adalah 4 skala hedonik 

dengan skala numeriknya adalah sebagai berikut: 

Sangat Suka   : 4 

Suka    : 3 

Tidak suka  : 2 

Sangat tidak Suka : 1 
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3. Uji T-Tes Sampel Bebas (Independent) 

Uji T sampel bebas pada penelitian ini digunakan untuk menguji 

hipotesis yang telah dikemukakan yaitu ada tidaknya perbedaan yang 

signifikan aspek aroma, tekstur, rasa, dan warna dari dua produk ayam 

saus keong gondang dan ayam saus tiram. 

Menurut Santosa (2016:92) Uji T sampel bebas merupakan dua 

kelompok sampel yang berbeda tetapi mendapatkan perlakuan yang 

sama. Bentuk data yang digunakan sama yaitu data berskala interval 

maupun ratio. Alat uji yang digunakan yaitu t-test dengan bentuk 

rumusan sparated varians sebagai berikut : 

t = 
 ̅    ̅ 

√
  
   

  
  

  
   

  

 

Keterangan : 

 ̅    = Rata-rata kelompok X1 

 ̅   = Rata-rata kelompok X2 

  
     = Varian Kelompok X1 

  
     = Varian Kelompok X2 

    = Responden Kelompok X1 

    = Responden Kelompok X2  

Pengujian hipotesis dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau  

α = 5% 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Ayam saus tiram merupakan salah satu masakan Tionghoa yang memiliki 

rasa gurih dan manis, terbuat dari ayam, saus tiram, sedikit kecap asin, 

sejumput gula, dan bawang putih serta irisan jahe yang ditumis menjadi satu 

dengan api kecil hingga matang. Ayam saus tiram umumnya menggunakan 

ayam negeri yang dagingnya lebih empuk dan berlemak yang bertujuan agar 

saus tiram yang dimasak bersama ayam dapat meresap sempurna.  

Saus tiram merupakan saus kental berwarna agak kehitaman dan banyak 

digunakan dalam masakan Tionghoa. Saus tiram memiliki aroma khas yang 

sedap dan memiliki rasa gurih yang menjadikannya banyak digemari dan 

banyak digunakkan dalam makanan di Indonesia. 

Dalam penelitian ini, digunakan keong gondang sebagai bahan dasar 

penbuatan saus pada pembuatan ayam saus tiram. Keong gondang merupakan 

keong air  tawar yang banyak ditemukan di perairan tenang, seperti rawa, 

danau dan area persawahan. Keong gondang di anggap sebagai hama oleh 

petani karena sifatnya yang merusak tanaman padi. Namun dibalik itu, keong 

gondang mempunyai khasiat yang baik untuk kesehatan. Keong gondang 

memiliki kandungan niacin atau vitamin B3 yang tinggi yang berperan 
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penting dalam metabolisme karbohidrat, menjaga kadar gula darah, tekanan 

darah tinggi,  penyembuhan migraine, dan vertigo. Selain itu, keong gondang 

memiliki kandungan folat yang berfungsi membantu pembentukan sel darah 

merah, mencegah anemia, dan sebagai bahan pembentukan genetic sel. 

Berdasarkan data yang telah dijelaskan diatas, bahwa dalam penelitian ini 

keong gondang menjadi bahan subsitusi dari tiram yang digunakan sebagai 

bahan utama yang diolah sebagai saus dalam pembuatan ayam saus tiram. 

Dalam pembuatannya menggunakan resep yang sama dengan  ayam saus 

tiram biasanya yang akan menghasilkan ayam saus keong gondang. 

B. Karakteristik Responden   

Berikut ini dijelaskan mengenai hasil analisis terhadap karakteristikk 

responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin dan usia responden 

yang menilai ayam saus tiram dan ayam saus keong gondang, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Jenis Kelamin Responden 

  Pengelompokan jenis kelamin dibagi menjadi dua kelompok yang 

terdiri dari laki-laki dan perempuan dari total responden 50 orang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dideskripsikan 

karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin responden yaitu 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden 

No Kategori Jumlah Presentase 

1 Perempuan 19 38% 

2 Laki-laki 31 62% 

 Total 50 100% 

Sumber: Data Primer 2020 

  Tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 19 orang dan yang berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 31 orang. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden 

untuk ayam saus tiram dan ayam saus keong gondang berdasarkan jenis 

kelamin yaitu lebih banyak responden kategori laki-laki sebanyak 31 

orang dengan presentase 62%. 

2. Usia Responden 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat 

dideskripsikan karakteristik responden berdasarkan usia responden yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Usia Responden 

No Kategori Jumlah Presentase 

1 11-20 Tahun 27 54% 

2 21-30 Tahun 23 46% 

 Total 50 100% 

Sumber: Data Primer 2020 
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Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang berusia 11-20 tahun 

yaitu sebanyak 27 orang, dan responden berusia 21-30 tahun sebanyak 

23 orang. Dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan 

usia sebagian besar merupakan responden yang termasuk dalam kategori 

usia 11-20 tahun yaitu sebanyak 27 orang dengan presentase 54%. 

C. Hasil Penilaian Eksperimen 

Pada bab ini dijelaskan hasil analisis eksperimen subsitusi keong gondang 

sebagai pengganti tiram untuk saus pada olahan ayam saus tiram. Pengujian 

pada penelitian ini menggunakan uji hedonic independent sample t-test 

kepada 50 orang responden. Uji hedonic ini dilakukan kepada mahasiswa 

yang menyukai ayam saus tiram. Responden diminta memberikan jawaban 

terhadap hasil penilaiannya terhadap ayam saus tiram dan ayam saus keong 

gondang. 

Parameter sensorik yang dinilai pada uji hedonic yaitu aroma, rasa, 

tekstur, dan warna dengan menggunakan data yang didapat dari proses 

penilaian sampel oleh para panelis secara langsung. Berikut ini rincian 

perolehan nilai dari kuesioner dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

rekapitulasi data: 
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1. Penilaian Terhadap Aroma 

Hasil penilaian responden terhadap aroma ayam saus tiram dan ayam 

saus keong gondang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 Penilaian Terhadap Aroma 

 

Aroma 

Responden Tiram 

(X1) 

Keong Gondang 

(X2) 

X1-M (X1-M)
2
 X2-M (X2-M)

2
 

1 3 3 -0.3200 0.1024 -0.0200 0.0004 

2 4 3 0.6800 0.4624 -0.0200 0.0004 

3 3 4 -0.3200 0.1024 0.9800 0.9604 

4 3 3 -0.3200 0.1024 -0.0200 0.0004 

5 1 3 -2.3200 5.3824 -0.0200 0.0004 

6 4 2 0.6800 0.4624 -1.0200 1.0404 

7 4 3 0.6800 0.4624 -1.0200 1.0404 

8 4 3 0.6800 0.4624 -0.0200 0.0004 

9 4 3 0.6800 0.4624 -0.0200 0.0004 

10 3 3 -0.3200 0.1024 -0.0200 0.0004 

11 4 2 0.6800 0.4624 -1.0200 1.0404 

12 4 3 0.6800 0.4624 -0.0200 0.0004 

13 2 3 -1.3200 0.000 -0.0200 0.0004 

14 3 3 -0.3200 0.1024 -0.0200 0.0004 

15 3 3 -0.3200 0.1024 -0.0200 0.0004 

16 3 2 -0.3200 0.1024 -1.0200 1.0404 

17 3 2 -0.3200 0.1024 -1.0200 1.0404 

18 4 3 0.6800 0.4624 -0.0200 0.0004 

19 3 3 0.6800 0.4624 -0.0200 0.0004 

20 4 4 0.6800 0.4624 0.9800 0.9604 

21 3 3 -0.3200 0.1024 -0.0200 0.0004 

22 3 3 -0.3200 0.1024 -0.0200 0.0004 

23 3 3 -0.3200 0.1024 -0.0200 0.0004 

24 3 3 -0.3200 0.1024 -0.0200 0.0004 

25 3 3 -0.3200 0.1024 -0.0200 0.0004 
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26 3 3 -0.3200 0.1024 -0.0200 0.0004 

27 4 3 0.6800 0.4624 -0.0200 0.0004 

28 3 3 -0.3200 0.1024 -0.0200 0.0004 

29 3 3 -0.3200 0.1024 -0.0200 0.0004 

30 3 4 0.3200 0.1024 0.9800 0.9604 

31 4 4 0.6800 0.4624 -0.0200 0.0004 

32 3 3 -0.3200 0.1024 -0.0200 0.0004 

33 3 3 -0.3200 0.1024 -0.0200 0.0004 

34 2 3 -1.3200 1.7424 -0.0200 0.0004 

35 4 3 0.6800 0.4624 -0.0200 0.0004 

36 4 4 0.6800 0.4624 0.9800 0.9604 

37 4 3 0.6800 0.4624 -0.0200 0.0004 

38 2 3 -1.3200 1.7424 0.0200 0.0004 

39 4 3 0.6800 0.4624 0.0200 0.0004 

40 3 3 -0.3200 0.1024 0.0200 0.0004 

41 4 3 0.6800 0.4624 0.0200 0.0004 

42 3 4 -0.3200 0.1024 0.9800 0.9604 

43 3 3 -0.3200 0.1024 0.0200 0.0004 

44 4 3 0.6800 0.4624 0.0200 0.0004 

45 3 3 -0.3200 0.1024 0.0200 0.0004 

46 4 3 0.6800 0.4624 0.0200 0.0004 

47 4 3 0.6800 0.4624 0.0200 0.0004 

48 3 3 -0.3200 0.1024 0.0200 0.0004 

49 4 3 0.6800 0.4624 0.0200 0.0004 

50 4 3 0.6800 0.4624 0.0200 0.0004 

Jumlah 166 151  23.2400  10.0200 

Mean 3.3200 3.0200     

Variance 0.4742 0.2044     

SD 0.6886 0.4521     
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2. Penilaian Terhadap Rasa 

Hasil penilaian responden terhadap rasa ayam saus tiram dan ayam 

saus keong gondang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 Penilaian Terhadap Rasa 

 

Rasa 

Responden Tiram 

(X1) 

Keong Gondang 

(X2) 

X1-M (X1-M)
2
 X2-M (X2-M)

2
 

1 4 3 0.6000 0.3600 0.0000 0 

2 4 3 0.6000 0.3600 0.0000 0 

3 4 3 0.6000 0.3600 0.0000 0 

4 3 2 -0.4000 0.1600 -1.0000 1 

5 4 2 0.6000 0.3600 -1.0000 1 

6 4 3 0.6000 0.3600 0.0000 0 

7 4 2 0.6000 0.3600 -1.0000 1 

8 3 3 -0.4000 0.1600 0.0000 0 

9 4 3 0.6000 0.3600 0.0000 0 

10 3 1 -0.4000 0.1600 -2.0000 4 

11 3 4 -0.4000 0.1600 1.0000 1 

12 3 3 -0.4000 0.1600 0.0000 0 

13 3 3 -0.4000 0.1600 0.0000 0 

14 4 4 0.6000 0.3600 1.0000 1 

15 4 4 0.6000 0.3600 1.0000 1 

16 3 3 -0.4000 0.1600 0.000 0 

17 3 2 -0.4000 0.1600 -1.0000 1 

18 3 3 -0.4000 0.1600 0.000 1 

19 3 3 0.6000 0.3600 0.000 0 

20 3 4 -0.4000 0.1600 1.0000 1 

21 4 3 0.6000 0.3600 0.000 0 

22 3 3 -0.4000 0.1600 0.000 0 

23 3 2 -0.4000 0.1600 -1.0000 1 

24 3 3 -0.4000 0.1600 0.000 0 

25 4 3 0.6000 0.3600 0.000 0 
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26 4 4 0.6000 0.3600 1.0000 1 

27 3 4 -0.4000 0.1600 1.0000 1 

28 3 3 -0.4000 0.1600 0.0000 0 

29 4 3 0.6000 0.3600 0.0000 0 

30 4 4 0.6000 0.3600 1.0000 1 

31 3 4 -0.4000 0.1600 1.0000 1 

32 3 4 -0.4000 0.1600 1.0000 1 

33 4 2 0.6000 0.3600 -1.0000 1 

34 4 2 0.6000 0.3600 -1.0000 1 

35 3 3 -0.4000 0.1600 0.0000 0 

36 3 3 -0.4000 0.1600 0.0000 0 

37 3 3 -0.4000 0.1600 0.0000 0 

38 3 3 -0.4000 0.1600 0.0000 0 

39 3 3 -0.4000 0.1600 0.0000 0 

40 4 2 0.6000 0.3600 -1.0000 1 

41 3 3 -0.4000 0.1600 0.0000 0 

42 4 2 0.6000 0.3600 -1.0000 1 

43 4 3 0.6000 0.3600 0.0000 0 

44 4 4 0.6000 0.3600 0.8000 0 

45 3 3 -0.4000 0.1600 0.0000 0 

46 1 4 -2.4000 5.7600 1.0000 1 

47 3 3 -0.4000 0.1600 0.0000 0 

48 4 3 0.6000 0.3600 0.0000 0 

49 4 3 0.6000 0.3600 0.0000 0 

50 3 3 -0.4000 0.1600 0.0000 0 

Jumlah 170 150  18.2000  24.0000 

Mean 3.4000 3.0000     

Variance 0.3714 0.4897     

SD 0.6094 0.6997     

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 
 

3. Penilaian Terhadap Warna 

Hasil penilaian responden terhadap warna ayam saus tiram dan ayam 

saus keong gondang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 Penilaian Terhadap Warna 

 

Warna 

Responden Tiram 

(X1) 

Keong Gondang 

(X2) 

X1-M (X1-M)
2
 X2-M (X2-M)

2
 

1 3 3 -0.3800 0.1444 -0.0400 0.0016 

2 3 3 -0.3800 0.1444 -0.0400 0.0016 

3 3 2 -0.3800 0.1444 -1.0400 1.2996 

4 4 1 0.6200 0.3844 -2.0400 0.7396 

5 3 4 -0.3800 0.1444 0.9600 0.7396 

6 2 4 -1.3800 1.9044 0.9600 0.0196 

7 4 3 0.6200 0.3844 -0.0400 0.0016 

8 4 2 0.6200 0.3844 -1.0400 1.1996 

9 4 4 0.6200 0.3844 0.9600 0.7396 

10 4 3 0.6200 0.3844 -0.0400 0.0016 

11 3 2 -0.3800 0.1444 -1.0400 0.0196 

12 3 3 -0.3800 0.1444 -0.0400 0.0016 

13 4 3 0.6200 0.3844 -0.0400 0.0016 

14 3 3 -0.3800 0.1444 -0.0400 0.0016 

15 3 3 -0.3800 0.1444 -0.0400 0.0016 

16 3 3 -0.3800 0.1444 -0.0400 0.0016 

17 3 3 -0.3800 0.1444 -0.0400 0.0016 

18 4 4 0.6200 0.3844 0.9600 0.7396 

19 3 3 -0.3800 0.1444 -0.0400 0.0016 

20 3 4 -0.3800 0.1444 0.9600 0.7396 

21 3 2 -0.3800 0.1444 -1.0400 0.7396 

22 3 4 -0.3800 0.1444 0.9600 0.7396 

23 3 3 -0.3800 0.1444 -0.0400 0.0016 

24 2 3 -1.3800 1.9044 -0.0400 0.0016 

25 3 3 -0.3800 0.1444 -0.0400 0.0016 

 

 

 

 

 



45 
 

 
 

26 4 3 0.6200 0.3844 -0.0400 0.0016 

27 3 3 -0.3800 0.1444 -0.0400 0.0016 

28 3 4 -0.3800 0.1444 0.9600 0.9216 

29 3 3 -0.3800 0.1444 -0.0400 0.0016 

30 3 2 -0.3800 0.1444 -1.0400 1.0816 

31 4 3 0.6200 0.3844 -0.0400 0.0016 

32 4 3 0.6200 0.3844 -0.0400 0.0016 

33 4 4 0.6200 0.3844 0.9600 0.9216 

34 4 2 0.6200 0.3844 -1.0400 1.0816 

35 4 1 0.6200 0.3844 -2.0400 4.1616 

36 4 3 0.6200 0.3844 -0.0400 0.0016 

37 4 4 0.6200 0.3844 0.9600 0.9216 

38 3 3 -0.3800 0.1444 -0.0400 0.0016 

39 4 3 0.6200 0.3844 -0.0400 0.0016 

40 4 2 0.6200 0.3844 -1.0400 1.0816 

41 4 4 0.6200 0.3844 0.9600 0.9216 

42 2 2 -1.3800 1.9044 -1.0400 1.0816 

43 4 3 0.6200 0.3844 -0.0400 0.0016 

44 3 4 -0.3800 0.1444 0.9600 0.9216 

45 4 4 0.6200 0.3844 0.9600 0.9216 

46 3 4 -0.3800 0.1444 0.9600 0.9216 

47 3 3 -0.3800 0.1444 -0.0400 0.0016 

48 3 3 -0.3800 0.1444 -0.0400 0.0016 

49 3 4 -0.3800 0.1444 0.9600 0.9216 

50 4 3 0.6200 0.3844 -0.0400 0.0016 

Jumlah 169 152  17.7800  29.7600 

Mean 3.3800 3.0400     

Variance 0.3628 0.6073     

SD 0.6023 0.7792     
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4. Penilaian Terhadap Tekstur 

Hasil penelitian responden terhadap tekstur ayam saus tiram dan ayam 

saus keong gondang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 Penilaian Terhadap Tekstur 

 

Tekstur 

Responden Tiram 

(X1) 

Keong Gondang 

(X2) 

X1-M (X1-M)
2
 X2-M (X2-M)

2
 

1 3 3 -0.4200 0.1764 -0.1000 0.0100 

2 4 4 0.5800 0.4356 0.9000 0.8100 

3 4 4 0.5800 0.4356 0.9000 0.8100 

4 3 1 -0.4200 0.1764 -2.1000 4.4100 

5 3 4 -0.4200 0.1764 0.9000 0.8100 

6 3 2 -0.4200 0.1764 -1.1000 1.2100 

7 3 3 -0.4200 0.1764 -0.1000 0.0100 

8 3 4 -0.4200 0.1764 0.9000 0.8100 

9 4 4 0.5800 0.4356 0.9000 0.8100 

10 3 1 -0.4200 0.1764 -2.1000 4.4100 

11 3 3 -0.4200 0.1764 -0.1000 0.0100 

12 3 4 -0.4200 0.1764 0.9000 0.8100 

13 3 4 -0.4200 0.1764 0.9000 0.8100 

14 4 2 0.5800 0.3364 -1.1000 1.2100 

15 4 2 0.5800 0.3364 -1.1000 1.2100 

16 4 3 0.5800 0.3364 -0.1000 0.0100 

17 2 3 -1.4200 2.0164 -0.1000 0.0100 

18 1 2 -2.4200 5.8564 -1.1000 1.2100 

19 4 3 0.5800 0.3364 -0.1000 0.0100 

20 3 3 -0.4200 0.1764 -0.1000 0.0100 

21 3 1 -0.4200 0.1764 -2.1000 4.4100 

22 4 4 0.5800 0.3364 0.6600 0.8100 

23 3 4 -0.4200 0.1764 0.6600 0.8100 

24 3 2 -0.4200 0.1764 -1.1000 1.2100 

25 3 4 -0.4200 0.1764 0.9000 0.8100 

 

 

 

 

 



47 
 

 
 

26 4 3 0.5800 0.3364 -0.1000 0.0100 

27 4 4 0.5800 0.3364 0.9000 0.8100 

28 4 4 0.5800 0.3364 0.9000 0.8100 

29 3 2 -0.4200 0.1764 -1.1000 1.2100 

30 3 3 -0.4200 0.1764 -0.1000 0.0100 

31 3 4 -0.4200 0.1764 0.9000 0.8100 

32 3 2 -0.4200 0.1764 -1.1000 1.2100 

33 4 4 0.5800 0.3364 0.9000 0.8100 

34 3 4 -0.4200 0.1764 0.9000 0.8100 

35 4 4 0.5800 0.3364 0.9000 0.8100 

36 4 2 0.5800 0.3364 -1.1000 1.2100 

37 4 2 0.5800 0.3364 -1.1000 1.2100 

38 4 4 0.5800 0.3364 0.9000 0.8100 

39 3 1 -0.4200 0.1764 -2.1000 4.4100 

40 4 4 0.5800 0.3364 0.9000 0.8100 

41 4 4 0.5800 0.3364 0.9000 0.8100 

42 3 4 -0.4200 0.1764 0.9000 0.8100 

43 4 3 0.5800 0.3364 -0.1000 0.0100 

44 4 4 0.5800 0.3364 0.9000 0.8100 

45 4 4 0.5800 0.3364 0.9000 0.8100 

46 4 4 0.5800 0.3364 0.9000 0.8100 

47 3 2 -0.4200 0.1764 -1.1000 1.2100 

48 3 2 -0.4200 0.1764 -1.1.00 1.2100 

49 4 4 0.5800 0.3364 0.9000 0.8100 

50 4 3 0.5800 0.3364 -0.1000 0.0100 

Jumlah 171 155  20.1800  46.9000 

Mean 3.4200 3.1000     

Variance 0.4118 0.9571     

SD 0.6417 0.9783     
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D. Hasil Analisis Data 

Untuk menguji perbedaan penilaian atau tingkat kesukaan responden 

terhadap olahan ayam saus tiram dengan olahan ayam saus keong gondang, 

maka digunakan analisis uji independent sample t-test. Hasil analisis akan 

menunjukkan apakah ada perbedaan penilaian responden terhadap olahan 

ayam saus tiram dengan ayam saus keong gondang ditinjau dari aspek aroma, 

rasa, warna, dan tekstur. 

Perhitungan analisis Independent Sample T-test dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui diterima atau ditolaknnya hipotesis, dimana  

kriterianya adalah jika nilai  t hitung > t tabel dengan taraf signifikansi 5% 

maka dapat dikatakan jika Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya terjadi 

perbedaan yang signifikansi antara sampel yang diuji. 
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1. Uji Independent Sample T-test Berdasarkan Aspek Aroma 

Pada penelitian ini, penguji hipotesis dilakukan menggunakan 

uji independent sampel t-test untuk menganalisis perbedaan. Hasil 

pengujiannya adalah sebagai berikut: 

t = 
 ̅    ̅ 

√
  
   

  
  

  
   

  

 

t = 
         

√
      

  
  

      

  

 

t = 
    

√               
 

t = 
    

√       
  

t = 
    

      
 

t = 2.577 

 Besarnya t hitung 2.577 sedangkan besarnya t table dengan 

ketentuan dk = (n1-n2) – 2 = (50+50) – 2 = 98 untuk tingkat 

kepercayaan 95% adalah 1.984. Maka nilai t hitung menunjukkan 

angka lebih besar dari t table yaitu 2.577 > 1.984, dengan demikian 

Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya   terjadi perbedaan yang 

signifikan antara ayam saus tiram dan ayam saus keong gondang 

ditinjau dari aspek aroma.    
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2. Uji Independent Sanple T-test Berdasarkan Aspek Rasa 

Pada penelitian ini, penguji hipotesis dilakukan menggunakan 

uji independent sampel t-test untuk menganalisis perbedaan. Hasil 

pengujiannya adalah sebagai berikut: 

t = 
 ̅    ̅ 

√
  
   

  
  

  
   

  

 

t = 
         

√
      

  
  

      

  

 

t = 
    

√               
 

t = 
    

√       
  

t = 
    

      
 

t = 3.048 

Besarnya t hitung adalah 3.048 sedangkan besarnya t table 

dengan ketentuan dk = (n1+n2) – 2 = (50+50) – 2 = 98 untuk tingkat 

kepercayaan 95% adalah 1.984. Maka nilai t hitung menunjukkan 

angka lebih besar dari t table yaitu 3.048 > 1.984, dengan demikian  

Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya terjadi perbedaan yang 

signifikan antara ayam saus tiram dan ayam saus keong gondang 

ditinjau dari aspek rasa.  

 

 



51 
 

 
 

3. Uji Independent Sample T-test Berdasarkan Aspek Warna 

Pada penelitian ini, penguji hipotesis dilakukan menggunakan 

uji independent sampel t-test untuk menganalisis perbedaan. Hasil 

pengujiannya adalah sebagai berikut: 

t = 
 ̅    ̅ 

√
  
   

  
  

  
   

  

 

t = 
         

√
      

  
  

      

  

 

t = 
    

√                
 

t = 
    

√       
  

t = 
    

      
 

t = 1.226 

Besarnya t hitung adalah 1.226 sedangkan besarnya t table 

dengan ketentutan dk = (n1-n2) – 2 = (50+50) – 2 = 98 untuk tingkat 

kepercayaan 95% adalah 1.984. Maka nilai t hitung menunjukkan 

angka lebih kecil dari t table yaitu 1.226 < 1.984, dengan demikian 

Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya tidak terjadi perbedaan yang 

signifikan antara ayam saus tiram dan ayam saus keong gondang 

ditinjau dari aspek warna. 
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4. Uji Independent Sanple T-test Berdasarkan Aspek Tekstur 

Pada penelitian ini, penguji hipotesis dilakukan menggunakan 

uji independent sampel t-test untuk menganalisis perbedaan. Hasil 

pengujiannya adalah sebagai berikut: 

t = 
 ̅    ̅ 

√
  
   

  
  

  
   

  

 

t = 
         

√
      

  
  

      

  

 

t = 
    

√                
 

t = 
    

√       
  

t = 
    

      
 

t = 1.934 

Besarnya t hitung adalah 1.934 sedangkan besarnya t table 

dengan ketentuan dk = (n1+n2) – 2 = (50+50) – 2 = 98 untuk tingkat 

kepercayaan 95% adalah 1.984. maka nilai t hitung menunjukkan 

angka lebih kecil dari t table yaitu 1.934 <1.984, dengan demikian 

Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya tidak terjadi perbedaan yang 

signifikan antara ayam saus tiram dan ayam saus keong gondang 

ditinjau dari aspek tekstur. 
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E. Pembahasan 

1. Pembahasan Pada Aspek Aroma 

Hasil analisis uji independent sample t-test untuk pengujian hipotesis 

pada aspek aroma menunjukkan t hitung lebih kecil daripada t tabel          

(2.577 > 1.984) yang berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 

olahan ayam saus tiram dan ayam saus keong gondang berdasarkan aspek 

aroma. 

Berdasarkan uji independent sample t-test yang telah dilakukan dapat 

diketahui jika pada aspek aroma ada perbedaan yang signifikan antara 

olahan ayam saus tiram dan ayam saus keong gondang dan hasil ini sama 

dengan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti. 

Menurut pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti melalui indera 

penciuman dan perasa juga terdapat perbedaan pada aspek aroma pada 

produk ayam saus tiram dan ayam saus keong gondang. Untuk saus tiram 

memiliki aroma harum khas tiram, sedangkan untuk saus keong gondang 

aroma khas dari keong masih ada hanya saja tidak begitu tajam. Hal ini 

karena pada dasarnya tiram memiliki aroma sedap khas laut yang 

menggugah selera.  

Pada proses pembuatan saus tiram ditambahkan kecap asin dan  kecap 

manis untuk menambah aroma dari tiram. Sedangkan keong pada 

dasarnya memiliki aroma yang kurang sedap. Kemudian, untuk 

mengurangi aroma keong gondang yang kurang sedap dilakukan dengan 
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cara menambahkan kecap asin dan kecap manis pada proses pembuatan 

saus, sehingga aroma dari keong gondang menjadi berkurang. 

Persamaan hasil independent sample t-test dengan hasil pengamatan 

yang dilakukan oleh peneliti ini didukung dengan data dari hasil penilaian 

yang diambil pada saat penelitian. Penelitian dilakukan menggunakan uji 

hedonic atau uji kesukaan responden dari masing-masing kelompok 

responden sebagai data dalam perhitungan uji independent sample t-test.  

Berdasarkan hasil uji hedonic dari masing-masing kelompok ayam 

saus tiram dan ayam saus keong gondang jika nilai kesukaan rata-rata 

ayam saus tiram pada aspek aroma sebesar 3.32 sedangkan untuk ayam 

saus keong gondang diketahui nilai kesukaan rata-rata pada aspek aroma 

3.02. Sehingga pada saat dilakukan perhitungan pada uji independent 

sample t-test untuk aspek aroma diperoleh hasil dimana t hitung > t tabel 

yang menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara ayam 

saus tiram dan ayam saus keong gondang dari aspek aroma dan rasa. 

Selain itu dapat disimpulkan pula bahwa nilai kesukaan rata-rata ayam 

saus tiram lebih besar daripada ayam saus keong gondang (3.32 > 3.02), 

yang berarti responden lebih menyukai ayam saus tiram dari aspek aroma. 
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2. Pembahasan Pada Aspek Rasa 

Hasil analisis uji independent sampel t-test untuk pengujian hipotesis 

pada aspek rasa menunjukkan t  hitung lebih besar daripada t table (3.048 

> 1.984) yang berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan antara olahan 

ayam saus tiram dan ayam saus keong gondang berdasarkan aspek rasa. 

Berdasarkan uji independent sample t-test yang telah dilakukan dapat 

diketahui jika pada aspek rasa ada perbedaan yang signifikan antara 

olahan ayam saus tiram dan ayam saus keong gondang dan hasil ini sama 

dengan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti. 

Pada aspek rasa, ayam saus tiram memiliki rasa yang lebih gurih 

daripada  ayam saus keong gondang, hal ini dikarenakan bahan dasar saus 

tiram yaitu tiram sudah bercita rasa asin dan gurih. Sedangkan pada 

olahan ayam saus keong gondang juga memiliki rasa gurih, namun 

terdapat sedikit rasa amis yang terasa. Perbedaan ini dikarenakan tempat 

hidup kedua hewan ini berbeda sehingga menyebabkan rasa yang tercipta 

dari pembuatan masing-masing saus berbeda. 

Persamaan hasil independent sample t-test dengan hasil pengamatan 

yang dilakukan oleh peneliti ini didukung dengan data dari hasil penilaian 

yang diambil pada saat penelitian. Penelitian dilakukan menggunakan uji 

hedonic atau uji kesukaan responden dari masing-masing kelompok 

responden sebagai data dalam perhitungan uji independent sample t-test.  
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Berdasarkan hasil uji hedonic dari masing-masing kelompok ayam 

saus tiram dan ayam saus keong gondang jika nilai kesukaan rata-rata 

ayam saus tiram pada aspek rasa sebesar 3.40, sedangkan untuk ayam 

saus keong gondang diketahui nilai kesukaan rata-rata pada aspek rasa 

sebesar 3.0. Sehingga pada saat dilakukan perhitungan pada uji 

independent sample t-test untuk aspek rasa diperoleh hasil t dimana t 

hitung > t tabel yang menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan antara ayam saus tiram dan ayam saus keong gondang dari 

aspek rasa. Selain itu dapat disimpulkan pula bahwa nilai kesukaan rata-

rata ayam saus tiram lebih besar daripada ayam saus keong gondang (3.40 

> 3.0), yang berarti responden lebih menyukai ayam saus tiram dari aspek 

rasa. 

3. Pembahasan Pada Aspek Warna 

Hasil analisis uji independent sample t-test untuk pengujian hipotesis 

pada aspek warna menunjukkan t hitung lebih kecil daripada t tabel 

(1.226 < 1.984) yang berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara olahan ayam saus tiram dan olahan ayam saus keong gondang 

berdasarkan aspek warna. 

Berdasarkan uji independent sample t-test yang telah dilakukan dapat 

diketahui jika pada aspek warna tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara olahan ayam saus tiram dan ayam saus keong gondang. Hasil ini 

sama dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. 
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Pada aspek warna, ayam saus tiram dan ayam saus keong gondang 

memiliki warna yang cenderung gelap, hal ini dikarenakan dalam proses 

pembuatan saus tiram dan saus keong gondang melewati proses reduce 

yaitu dimana saus dimasak dengan api kecil selama kurun waktu yang 

lama sehingga menyebabkan saus akan mengental secara perlahan dan 

warnanya berubah menjadi gelap. Dari segi bahan utama pembuatan saus 

yaitu gula juga mempengaruhi tingkat kekentalan dan perubahan warna 

gelap pada saus, hal ini dikarenakan gula yang dimasak secara terus-

menerus akan menyebabkan proses kristalisasi dan perubahan warna 

menjadi gelap.   

Berdasarkan hasil uji hedonic dari masing-masing kelompok ayam 

saus tiram dan ayam saus keong gondang diketahui jika nilai kesukaan 

rata-rata ayam saus tiram pada aspek warna sebesar 3.38 sedangkan pada 

ayam saus keong gondang diketahui nilai kesukaan rata-rata pada aspek 

warna sebesar 3.04 sehingga pada saat dilakukan penghitungan pada uji 

independent sample t-test untuk aspek warna dan tekstur diperoleh hasil t 

dimana t hitung < t tabel yang menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara ayam saus tiram dan ayam saus keong gondang. 

Selain itu dapat disimpulkan pula bahwa nilai kesukaan rata-rata ayam 

saus tiram lebih besar daripada ayam saus keong gondang (3.38 > 3.04), 

yang berarti responden lebih menyukai ayam saus tiram dari aspek warna. 

 



58 
 

 
 

4. Pembahasan Pada Aspek Tekstur 

Hasil analisis uji independent sampel t-test untuk pengujian hipotesis 

pada aspek tekstur menunjukkan t hitung lebih kecil daripada t tabel        

(1.934 < 1.984) yang berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara olahan ayam saus tiram dan ayam saus keong gondang berdasarkan 

aspek tekstur. 

Berdasarkan uji independent sample t-test yang telah dilakukan dapat 

diketahui jika pada aspek tekstur tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara olahan ayam saus tiram dan ayam saus keong gondang. Hasil ini 

sama dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. 

Menurut pengamatan yang dilakukan oleh peneliti melalui indera 

perasa dan penglihatan tidak terdapat perbedaan pada aspek tekstur saus 

tiram dan saus keong gondang. Dalam proses pembuatannya, saus tiram 

dan saus keong gondang melewati proses penghalusan dan penyaringan 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan tekstur yang halus, dan kental. 

Tiram dan keong gondang merupakan hewan yang termasuk Moluska, 

yaitu hewan yang bertubuh lunak dan jika dimasak kedua hewan ini akan 

bertekstur kenyal sehingga diperlukan proses penghalusan dan 

penyaringan dalam pembuatan saus.  

Berdasarkan hasil uji hedonic dari masing-masing kelompok ayam 

saus tiram dan ayam saus keong gondang diketahui jika nilai kesukaan 

rata-rata ayam saus tiram pada aspek tekstur sebesar 3.42 sedangkan pada 
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ayam saus keong gondang diketahui nilai kesukaan rata-rata pada aspek 

tekstur sebesar 3.1. Sehingga pada saat dilakukan penghitungan pada uji 

independent sample t-test untuk aspek warna dan tekstur diperoleh hasil t 

dimana t hitung < t tabel yang menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara ayam saus tiram dan ayam saus keong gondang. 

Selain itu dapat disimpulkan pula bahwa nilai kesukaan rata-rata ayam 

saus tiram lebih besar daripada ayam saus keong gondang (3.42 > 3.1), 

yang berarti responden lebih menyukai ayam saus tiram dari aspek 

tekstur. 

5. Rangkuman Pembahasan 

Tabel 4.7 Rangkuman Hasil Analisis Independent 

No Aspek Ayam Saus 

Tiram  

(X1) 

Ayam Saus 

Keong Gondang 

(X2) 

T Hitung T Tabel 

1 Aroma 166 151 2.577 1.984 

2 Rasa 170 150 3.048 1.984 

3 Warna 169 152 1.226 1.984 

4 Tekstur 171 155 1.984 1.984 

 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dikatakan jika keong gondang 

dapat dijadikan alternatif bahan pengganti dari tiram. Dilihat dari segi 

kesehatan, keong gondang memiliki manfaat yang baik bagi tubuh dan juga 

dari segi ekonomi keong gondang relatif lebih murah dan mudah didapat. 

Selain dapat digunakan sebagai bahan alternatif pengganti saus tiram dalam 
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olahan ayam saus tiram, saus keong gondang dapat digunakan juga dalam 

olahan masakan lain seperti nasi goreng, mie goreng, cap cay, aneka tumisan 

dan udang saus tiram. 

Dalam penggunaan saus keong gondang dalam suatu olahan perlu 

memperhatikan aspek aroma dan rasa. Dari aspek rasa dan aroma saus keong 

gondang perlu dilakukan penyesuaian dan perlu ditambahkan bahan masakan 

lain yang dapat menunjang aroma dan rasa dari saus keong gondang seperti 

kecap ikan, minyak wijen, atau kecap inggris. Hal ini dilakukan supaya aroma 

dan rasa yang tercipta pada olahan ayam saus keong gondang tidak berbeda 

jauh dengan ayam saus tiram. 



 
 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan uji independent sample t-test diketahui hasil pada aspek aroma 

menunjukkan t hitung > t tabel yaitu 2.577 > 1.984, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan antara ayam saus tiram dan ayam saus keong gondang dari aspek 

aroma. 

2. Berdasarkan uji independent sample t-test diketahui hasil pada aspek rasa 

menunjukkan t hitung > t tabel yaitu 3.048 > 1.984, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan antara ayam saus tiram dan ayam saus keong gondang dari aspek 

rasa. 

3. Berdasarkan uji independent sample t-test diketahui hasil pada aspek warna 

menunjukkan t hitung < t tabel yaitu 1.226 < 1.984, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara ayam saus tiram dan ayam saus keong gondang dari aspek 

warna. 
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4. Berdasarkan uji independent sample t-test diketahui hasil pada aspek 

tekstur menunjukkan t hitung < t tabel yaitu 1.934 < 1.984, maka Ho 

diterima dan Ha ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara ayam saus tiram dan ayam saus keong 

gondang dari aspek tekstur. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan selama proses penelitian 

maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Untuk masyarakat, pemanfaatan keong gondang sangat dianjurkan penulis 

karena keong gondang merupakan hama yang tidak banyak diaplikasikan 

sebagai olahan makanan serta keong gondang memiliki kandungan gizi 

yang baik bagi kesehatan tubuh dengan harga yang relatif murah dan 

mudah ditemukan. 

2. Untuk peneliti selanjutnya, bahan alternatif untuk pembuatan saus tiram 

tidak hanya dari keong gondang saja, tetapi juga dapat menggunakan 

berbagai jenis hewan molusca lainnya. Oleh karena itu kembangkan produk 

ayam saus tiram dengan inovasi baru yang aman dan memiliki manfaat 

bagi kesehatan sehingga dapat menjadi langkah awal untuk memulai hidup 

sehat bagi masyarakat luas. 
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Kuesioner Penelitian 

 

 Kuesioner tentang penelitian “Analisis Pemanfaatan Saus Keong Gondang 

Dalam Olahan Ayam Saus Tiram”. 

 

A. Identitas Responden 

Nama   : 

Jenis Kelamin  : 

Umur    : 

Pertanyaan Umum : 

 

1. Apakah saudara tahu tentang ayam saus tiram? 

a. Tahu 

b. Cukup Tahu 

c. Tidak Tahu 

2. Apakah saudara pernah mengkonsumsi ayam saus tiram? 

a. Pernah 

b. Tidak Pernah 

3. Apakah saudara menyukai ayam saus tiram? 

a. Suka 

b. Cukup Suka 

c. Tidak Suka 

 

 



 
 

 
 

B. Petunjuk Penilaian 

1. Responden diminta untuk memberikan penilaian antara ayam saus tiram 

dengan ayam saus keong gondang 

2. Berikan penilaian dengan memberi tanda ceklist (V) pada kolom yang 

telah ditentukan dari skala penilaian. 

3. Skala penilaian dibuat dengan kriteria : 

Sangat suka  (SS)  : 4 

Suka   (S)  : 3 

Tidak Suka                (TS)  : 2 

Sangat Tidak Suka (STS)  : 1 

C. Daftar Pertanyaan 

 

 

Indikator 

 

 

Pertanyaan 

Jawaban Responden 

Ayam Saus A 

(Saus Tiram) 

Ayam Saus B 

(Saus Keong Gondang) 

SS S TS STS SS S TS STS 

Aroma Saus ayam memiliki 

aroma khas dari saus 

        

Rasa Saus ayam memiliki 

rasa khas dari saus  

        

Warna Saus ayam memiliki 

warna yang menarik 

        

Tekstur Saus ayam memiliki 

tekstur halus dan kental 

        



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

Foto Keong Gondang Hidup dan Daging Keong Gondang Matang 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Foto Pembuatan Saus Keong Gondang dan Saus Tiram 

 

 

 

 



 
 

 
 

Foto Menggoreng Ayam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Foto Masakan Ayam Saus Tiram 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Foto Masakan Ayam Saus Keong Gondang 
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