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III METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret hingga bulan Oktober 2015. 

Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah Laboratorium Sensori, Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, 

Malang. 

 

3.2  Alat dan Bahan 

3.2.1  Sampel dan Bahan Pembantu 

Sampel yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu brem padat 

lempeng merek Mirasa, dan Taman Sari; dan brem padat bulat merek Mirasa, 

dan Taman Sari. Penyajian sampel brem padat dalam suhu ruang berukuran  1 

cm x 1 cm x 1 cm. Pemberian kode pada setiap sampel brem yaitu 

menggunakan tiga digit angka secara acak dan penyajian sampel kepada panelis 

dilakukan secara acak (Ares et al., 2014). 

Bahan pembantu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gula pasir 

komersial, asam sitrat murni (p.a), garam (NaCl) komersial, kafein murni (p.a), 

monosodium glutamat (MSG) komersial, dan air mineral. Bahan gula pasir asam 

sitrat, garam, kafein, dan monosodium glutamat digunakan untuk pengujian 

ambang mutlak dari panelis. Sedangkan air mineral yang berfungsi untuk 

menghilangkan sisa sampel brem yang ada di dalam mulut sehingga tidak 

terdapat sisa sampel yang dapat mempengaruhi persepsi rasa pada mulut. 

 

3.2.2  Peralatan 

 Peralatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu cup plastik 

bening dengan diameter bawah 4 cm, diameter atas 6,5 cm dan tinggi 4 cm; cup 

kertas dengan diameter bawah 4,5 cm, diameter atas 6 cm dan tinggi 6,5 cm; bel; 

pisau; nampan; timer; penggaris plastik ukuran 30 cm; dan timbangan analitik 

merek Weston. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang dilakukan adalah Discrete Time Intensity yang 

terdiri dari tiga tahap penelitian yang terpisah, Tahap I yaitu seleksi panelis,  
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tahap II yaitu pelatihan panelis, dan tahap III yaitu pengujian intensitas sensori 

sampel brem padat. 

3.4 Panelis dan Instrumen Penelitian 

3.4.1  Panelis 

Menurut Ares dan Jaeger (2013), analisa deskriptif yang menggunakan 

panelis terlatih merupakan metode umum yang membutuhkan 8-20 panelis 

terlatih. Selain itu menurut Kemp (2009), panelis yang digunakan pada pengujian 

Discrete Time Intensity adalah panelis terlatih yang berjumlah minimal 10 orang 

yang akan menilai intensitas karakteristik sensori pada poin yang spesifik. 

Penggunaan panelis terlatih pada metode ini memiliki kelebihan yaitu akan 

mendapatkan hasil yang detail, akurat, dapat diandalkan dan konsisten. 

Sehingga pada penelitian ini akan digunakan panelis terlatih sebanyak 20 orang. 

Menurut Australian Standard 2542.1.3-1995, bahwa calon panelis 

diutamakan adalah staf laboratorium, pegawai kantor atau orang disekitar 

perusahaan, maka panelis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa dan mahasiswi jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya, yang diharapkan telah terbiasa dengan atribut 

sensori pada suatu produk pangan. Sehingga dapat meningkatkan efisiensi 

waktu, tenaga dan biaya untuk penelitian. 

 

3.4.2  Instrumen Penelitian 

 Penelitian menggunakan instrumen berupa kuisioner kesediaan yang 

diberikan pada setiap panelis. Kuisioner yang diberikan terdiri dari tiga bagian 

yaitu form identitas (meliputi nama, nomor telepon, dan alamat) dan 

kebersediaan menjadi panelis dari awal hingga akhir pengujian (Lampiran 2), 

form respon uji ambang mutlak sensori, dan form respon uji intensitas sensori 

rasa dasar, form respon uji intensitas sensori brem (Lampiran 6), dan form uji 

Discrete Time Intensity (Lampiran 7).  

 

3.5  Pelaksanaan Penelitian 

3.5.1 Penelitian Pendahuluan 

 Penelitian pendahuluan dilakukan melalui web survey untuk mengetahui 

preferensi masyarakat secara luas terhadap atribut sensori dari produk brem 

padat yang beredar di pasaran. Web survey ini dilakukan secara online 
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menggunakan aplikasi Google Form sehingga jangkauan responden yang 

diperoleh luas dan jumlah atribut sensori yang didapat lebih banyak.  

 

3.5.2 Seleksi Panelis 

Tahap pertama merupakan seleksi panelis yang dilakukan melalui 

pengisian wawancara terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan 

kebersediaan. Apabila calon panelis berupa mahasiswa bersedia menjadi panelis, 

bersedia mengkonsumsi brem padat, memiliki pengetahuan mengenai brem, 

memiliki kesehatan yang baik, memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan 

mampu memberikan deskripsi yang detail mengenai produk. Calon panelis 

kemudian diminta untuk mengisi form kebersediaan menjadi panelis dari awal 

hingga akhir analisis dan berkenan mematuhi semua instruksi yang diberikan. 

Form dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Setelah itu, panelis diminta untuk mengikuti uji pengenalan rasa dasar 

untuk mengetahui kondisi sensori panelis. Uji sensori yang dilakukan adalah uji 

pengenalan terhadap lima jenis rasa dasar (manis, asam, asin, pahit dan umami). 

Sampel yang digunakan pada uji pengenalan berdasarkan ES ISO 22935-1:2012. 

Metode ini digunakan untuk meningkatkan keterandalan panelis. Melalui metode 

ini panelis diminta mendeskripsikan secara singkat tentang rasa sampel yang 

disajikan, sehingga dapat diketahui bahwa indra perasa panelis bekerja dengan 

baik (Hootman, 1992). 

Rasa yang digunakan pada pengujian ini yaitu manis (1% b/v), asam 

(0,03% b/v), asin (0,2% b/v), pahit (0,03% b/v), umami (0,06% b/v) serta hambar 

(tidak ada rasa). Sampel rasa manis berasal dari larutan gula pasir komersial 1% 

b/v, sampel rasa asam berasal dari larutan asam sitrat murni (p.a) 0,03% b/v, 

sampel rasa asin berasal dari larutan garam (NaCl) 0,2% b/v, sampel rasa pahit 

berasal dari larutan kafein murni (p.a) 0,03% b/v, sampel rasa umami berasal 

dari larutan monosodium glutamat (MSG) 0,06% b/v, dan sampel rasa hambar 

berasal dari air mineral tanpa tambahan apapun. Lembar kuisioner untuk 

pengujian ini terdapat pada Lampiran 4. Penilaian atau skor yang diberikan untuk 

uji pengenalan ini adalah 0, 1 dan 2. Angka 0 menunjukkan bahwa respon 

jawaban yang diberikan panelis beserta deskripsinya adalah salah. Skor angka 1 

menunjukkan bahwa respon jawaban yang diberikan panelis benar, tetapi 

deskripsi yang diberikan adalah salah. Sedangkan skor angka 2 menunjukkan 

bahwa baik respon jawaban maupun deskripsi yang diberikan panelis adalah 
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benar. Apabila panelis telah mampu menjalani tahap ini dengan baik, maka 

dilanjutkan pada tahap pelatihan. 

 

3.5.3 Pelatihan Panelis 

Pelatihan panelis merupakan tahapan kedua yang terdiri dari empat tahap, 

yaitu uji ambang mutlak (threshold test) panelis, uji pengukuran intensitas empat 

rasa dasar, uji pengukuran intensitas brem, dan pelatihan uji Discrete Time 

Intensity. Pada uji ambang mutlak (threshold test) digunakan uji segitiga (triangle 

test) dengan sampel larutan empat rasa dengan konsentrasi tertentu, pada uji 

pengukuran intensitas empat rasa dasar menggunakan sampel larutan empat 

rasa dengan konsentrasi tertentu, pada uji pengukuran intensitas brem 

menggunakan sampel brem padat, dan pada pelatihan uji Discrete Time Intensity 

menggunakan sampel brem padat. 

Sampel yang digunakan pada uji ambang mutlak (threshold test) adalah 

empat rasa dasar yaitu manis, asam, asin, dan pahit. Sampel rasa manis terdiri 

dari konsentrasi 0,5%b/v, 1% b/v dan 1,5% b/v yang berasal dari larutan gula 

pasir komersial. Sampel rasa asam berasal dari larutan asam sitrat murni (p.a) 

dengan konsentrasi 0,01% b/v, 0,03% b/v dan 0,05% b/v. Larutan garam (NaCl) 

komersial digunakan sebagai sampel rasa asin dengan konsentrasi sebesar 

0,1%b/v, 0,15% b/v dan 0,2% b/v. Sedangkan sampel rasa pahit berasal dari 

larutan kafein murni (p.a) yang terdiri dari konsentrasi 0,01% b/v, 0,03% b/v dan 

0,05% b/v. Sampel pembanding yang digunakan untuk konsentrasi 0% (tanpa 

ada rasa/plain) adalah air mineral. Penentuan konsentrasi tersebut berdasarkan 

standar ES ISO 22935-1:2012. Uji ambang mutlak (threshold test) dilakukan 

dilakukan dengan tiga kali ulangan. Pada tahap ini, panelis diminta untuk 

mendeteksi satu sampel yang berbeda dari tiga sampel yang disajikan. Sampel 

yang disajikan berjumlah tiga dengan ketentuan dua sampel konsentrasi sama 

dan sisanya adalah konsentrasi 0%. Ketiga sampel disajikan dengan kode 

kombinasi tiga digit angka. Panelis diharuskan membilas mulut dengan palate 

cleanser berupa air mineral di setiap sebelum dan sesudah mencoba sampel. 

Metode penyajian sampel uji ambang mutlak dapat dilihat pada Lampiran 5. 

Penilaian atau skor yang diberikan untuk uji ambang mutlak adalah angka 0 dan 

1. Skor angka 0 menunjukkan bahwa panelis tidak mampu memberikan respon 

yang benar, sedangkan skor angka 1 menunjukkan bahwa respon yang diberikan 

panelis adalah benar. 



18 
 

 Apabila panelis telah mampu membedakan dengan benar mana sampel 

yang berbeda, maka dilanjutkan dengan pengukuran intensitas empat rasa dasar 

(manis, asam, asin, pahit) pada konsentrasi tertentu. Uji ini dilakukan untuk 

melihat konsistensi panelis dalam memberikan intensitas terhadap sampel. 

Pengujian dilakukan dua kali dalam waktu yang berbeda. Panelis akan diberikan 

4 buah sampel, dan kemudian mengukur intensitas atribut sensorinya pada garis 

tidak berskala. 

Setelah tahapan tersebut, dilanjutkan dengan pelatihan uji deskripsi 

atribut sensori brem padat. Pengujian dilakukan tiga kali dalam waktu yang 

berbeda. Panelis akan diberikan 4 buah sampel, dan kemudian akan mengukur 

intensitas atribut sensorinya pada garis tidak berskala. Atribut sensori yang 

diukur adalah rasa manis, rasa asam, sensasi mudah meleleh, dan sensasi 

dingin.  

Selanjutnya setelah panelis paham dengan uji deskripsi yang telah 

dilakukan, maka dilanjutkan percobaan uji Discrete Time Intensity. Uji mirip cara 

kerjanya dengan uji sebelumnya, hanya saja pengukuran intensitas dilakukan 

dalam waktu tertentu. Uji ini digunakan untuk melatih panelis dalam memberikan 

penilaian terhadap intensitas tiap atribut sensori pada brem dalam satuan waktu. 

Sama halnya dengan uji sebelumnya, sampel yang disajikan diberikan kode 

kombinasi tiga digit angka. Atribut sensori yang akan dievaluasi oleh panelis 

adalah rasa manis, rasa asam, sensasi mudah meleleh, dan sensasi dingin. 

Panelis menerima form respon pengujian atribut yang di dalamnya terdapat poin-

poin waktu (0 detik, 3 detik, 5 detik, 10 detik, 15 detik dan 20 detik) dan garis 

tanpa skala (unstructured graphical scale) sepanjang 10 cm pada setiap poin 

tersebut. Bentuk form pengujian dapat dilihat pada Lampiran 7. 

 Panelis akan mengkonsumsi sampel brem yang disediakan sesuai 

dengan arahan dari trainer. Arahan dari trainer berupa bunyi bel yang pada saat 

dimulai dan diakhiri akan berbunyi dua kali dan pada detik yang lainnya akan 

berbunyi satu kali. Pada saat trainer memberikan aba-aba waktu dimulai, panelis 

langsung memasukkan sampel brem ke dalam mulut dan didiamkan didalam 

mulut (tidak dikunyah) hingga waktu berakhir. Setiap poin waktu, panelis 

diharuskan mengukur intensitas sensori atribut yang diinginkan dengan cara 

mencoret garis yang telah disediakan. Dalam satu kali pelatihan dilakukan 

evaluasi terhadap satu atribut sensori. Pelatihan dilakukan hingga panelis 

mengerti cara kerja uji tersebut dan dapat bekerja sesuai dengan arahan trainer. 
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3.5.4 Pengujian Atribut Sensori Sampel 

 Tahap ketiga merupakan tahap inti dalam penelitian ini yaitu pengukuran 

intensitas atribut sensori dengan metode Discrete Time Intensity (DTI). Sampel 

brem padat disiapkan dengan ukuran 1 cm x 1 cm x 1 cm di dalam cup plastik 

bening. Sampel yang disajikan berjumlah empat dengan kode kombinasi tiga 

digit angka di setiap cup yang telah disediakan. Air mineral sebagai palate 

cleanser juga disediakan untuk membilas bagian dalam mulut setiap sebelum 

dan sesudah mengevaluasi sampel brem padat. Atribut sensori yang akan 

dievaluasi oleh panelis adalah rasa manis, rasa asam, sensasi mudah meleleh, 

dan sensasi dingin. Selanjutnya panelis yang telah dilatih menerima form respon 

pengujian atribut yang di dalamnya terdapat poin-poin waktu (0 detik, 3 detik, 5 

detik, 10 detik, 15 detik dan 20 detik) dan garis tanpa skala (unstructured 

graphical scale) sepanjang 10 cm pada setiap poin tersebut. Bentuk form 

pengujian dapat dilihat pada Lampiran 8. 

 Panelis akan mengkonsumsi sampel brem sesuai dengan arahan dari 

trainer. Arahan dari trainer berupa bunyi bel yang pada saat dimulai dan diakhiri 

(pada detik ke 20) akan berbunyi dua kali sedangkan pada detik yang lainnya 

akan berbunyi satu kali. Pada saat trainer memberikan aba-aba waktu dimulai, 

panelis langsung memasukkan sampel brem ke dalam mulut dan didiamkan 

didalam mulut (tidak dikunyah) hingga waktu berakhir. Setiap poin waktu, panelis 

diharuskan mengukur intensitas sensori atribut yang diinginkan dengan cara 

mencoret garis yang telah disediakan. Intensitas sensori pada masing-masing 

poin waktu yang diberikan oleh panelis akan digabung dan dibentuk menjadi 

grafik. 

 

3.6  Pengumpulan dan Analisa Data 

Data yang diperoleh merupakan skor intensitas sensori tiap satuan waktu, 

yang akan digabungkan dan dibuat menjadi grafik yang menunjukkan hubungan 

antara intensitas sensori terhadap suatu atribut tertentu dengan waktu. Dalam 

membandingkan atribut sensori dari satu produk dengan produk lain dapat 

digunakan analisa parameter pada grafik yang didapat, yaitu titik intensitas 

maksimum (Imax), titik waktu maksimum (Tmax), area dibawah kurva (AUC), dan 

total durasi dari setiap atribut sensori. Hasil dari keempat parameter tersebut 

dapat dibandingkan secara statistik menggunakan ANOVA dan dianalisa 

menggunakan GLM (General Linear Model). 
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3.7 Analisa Tambahan 

 Sampel brem yang telah diuji secara organoleptik, selanjutnya diukur 

kadar total gula dan total asam pada sampel brem yang hasilnya digunakan 

untuk mendukung hasil dari pengujian organoleptik. Kadar gula total yang 

terdapat pada sampel dapat mencerminkan intensitas rasa manis dan kadar total 

asam dapat mencerminkan intensitas rasa asam dari sampel. Pengukuran kadar 

total gula menggunakan metode Anthrone dan pengukuran kadar total asam 

menggunakan metode titrasi (Apriantono, et.al, 1989). 

 Pengukuran kadar total gula dilakukan pertama-tama dengan membuat 

larutan standar glukosa dengan cara menambahkan 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; dan 1 

ml larutan glukosa standar ke dalam masing-masing tabung reaksi dan 

menambahkan aquades hingga total volume masing-masing tabung adalah 1 ml. 

Tambahkan dengan cepat 5 ml pereaksi Anthrone ke dalam masing-masing 

tabung reaksi. Tutup tabung reaksi dan campur hingga merata. Lalu tempatkan 

dalam waterbath 100º selama 12 menit. Dinginkan dengan cepat dengan air 

mengalir. Pindahkan ke dalam kuvet dan baca absorbansinya dengan 

spektrofotometer pada absorbansi 630 nm. Buat kurva absorbansi antara 

absorbansi dengan mg glukosa. Penetapan kadar sampel dilakukan dengan cara 

memasukkan 1 ml sampel (dari persiapan sampel) ke dalam tabung reaksi. 

Tambahkan 5 ml pereaksi Anthrone ke dalam masing-masing tabung reaksi. 

Tutup tabung reaksi dan campur hingga merata. Lalu tempatkan dalam 

waterbath 100º selama 12 menit. Dinginkan dengan cepat dengan air mengalir. 

Pindahkan ke dalam kuvet dan baca absorbansinya dengan spektrofotometer 

pada absorbansi 630 nm. Tentukan konsentrasi gula dalam sampel 

menggunakan persamaan garis pada kurva standar. 

Pengukuran kadar total asam dilakukan dengan cara timbang 25-50 gram 

bahan, kemudian hancurkan dengan mortar dan tambahkan air secukupnya, 

sampai halus, lalu pindahkan ke dalam gelas piala. Lalu mortar dibilas dengan 

aquades dan hasil bilasannya dimasukkan ke dalam gelas piala. Didihkan 

selama 1 jam, dinginkan. Lalu pindahkan ke dalam labu takar 250 ml, tambahkan 

aquades hingga tanda tera, kocok sampai homogen dan saring, Selanjutnya 

penetapan kadar asam sampel dilakukan dengan mengambil 25 ml larutan yang 

telah disaring, tambahkan indikator pp (fenolftalein) lalu dititrasi dengan NaOH 

0,1 M. 
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3.8  Diagram Alir Penelitian 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Seleksi Panelis 

 

 

Pengumpulan atribut sensori produk 
brem padat

Pemilihan atribut yang akan 
digunakan

Pemilihan panelis

Pelatihan panelis

Pengujian intensitas sensori dan 
durasi oleh panelis terlatih

Analisa data dengan One Proportion 
Test, Pearson Corelation, ANOVA dan 

uji lanjut Tukey

Mahasiswa Universitas 
Brawijaya

Dilakukan perekrutan melalui wawancara kesediaan

Dilakukan pengisian kuisioner kesediaan mengikuti 
penelitian

Dilakukan uji seleksi sensori

Panelis yang telah 
diseleksi

Survei menggunakan 
kuisioner melalui 
internet 

Metode Discrete Time 
Intensity 

Jenis kuisioner : 
- Identitas 
- Kebersediaan menjadi 

panelis 



22 
 

3.8.2 Pelatihan Panelis 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir Pelatihan Panelis 

 

3.8.3 Pengujian Atribut Sensori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Pengujian Discrete Time Intensity 
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