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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner 

secara online menggunakan web Google Form. Responden yang berpartisipasi 

sebanyak 113 orang. Kuisioner berisi pertanyaan mengenai atribut sensori pada 

produk brem padat yang ditemukan oleh panelis. Hasil dari penelitian 

pendahuluan berupa daftar atribut sensori produk brem sebanyak 41 macam 

atribut sensori. Dari keseluruhan atribut tersebut, diperoleh frekuensi atribut yang 

kemudian dibentuk menjadi grafik seperti terdapat dalam Lampiran 1. 

Berdasarkan frekuensi tersebut diambil 4 atribut sensori yang berkaitan dengan 

rasa dan mouthfeel (yang dapat dirasakan oleh indra pengecap pada lidah) 

dengan yaitu rasa asam, rasa manis, sensasi mudah meleleh, dan sensasi dingin.  

 

4.2 Perekrutan Panelis 

 Panelis yang digunakan dalam penelitian ini adalah panelis terlatih yang 

merupakan mahasiswa jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi 

Pertanian, Universitas Brawijaya sebanyak 20 orang dengan panelis laki-laki 

sebanyak 10 orang dan panelis perempuan sebanyak 10 orang. Sebelumnya 

dilakukan wawancara terhadap panelis mengenai kesukaan terhadap brem dan 

kebersediaan menjadi panelis dalam mengikuti semua tahapan yang harus 

dilakukan. Kemudian panelis diberikan pengarahan dan diminta untuk 

memberikan kesepakatan terhadap peraturan yang berlaku selama menjadi 

panelis. Form kesepakatan dapat dilihat pada Lampiran 2. Setelah terjadi 

kesepakatan, dilakukan uji pengenalan lima rasa dasar. Uji ini bertujuan untuk 

menyeleksi panelis lebih lanjut.   

4.3 Uji Pengenalan Rasa 

 Panelis yang telah setuju untuk mengikuti keseluruhan proses penelitian 

mula-mula melakukan uji pengenalan lima rasa dasar yaitu manis, asam, asin, 

pahit, dan umami. Pengujian dilakukan sebanyak dua kali dalam waktu yang 

berbeda. Melalui pengujian ini panelis diminta untuk mendeskripsikan secara 

singkat tentang rasa sampel yang disajikan. Hasil skor pengujian seleksi sensori 

setiap panelis dapat dilihat pada Lampiran 8, dan hasil yang digunakan adalah 

pada hari ke dua karena panelis mulai memahami karakteristik lima rasa dasar 

yang terdapat pada masing-masing larutan sampel. Penilaian atau skor yang 
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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 benar. 

 Sampel yang digunakan dalam uji pengenalan rasa manis adalah gula 

dengan konsentrasi 1% (b/v). Hasil uji yang dilakukan menunjukkan bahwa 

dengan konsentrasi 1% (b/v), 19 dari 20 panelis dapat mengenali rasa dari 

sampel dengan nilai dan deskripsi yang diberikan tiap panelis adalah benar. Hasil 

pengujian dapat dilihat pada Lampiran 8. Menurut Kemp, et.al (2009) rasa manis 

erat kaitannya dengan adanya komponen gula seperti glukosa, sukrosa, fruktosa, 

dan komponen kimia lain seperti aspartam. Reseptor rasa manis sama dengan 

reseptop umami yaitu T1Rs yang merupakan protein dengan penyusunnya 

adalah 850 asam amino dan sebuah ekstraseluler bernama N-terminus. 

Senyawa yang berkaitan dengan rasa manis akan berikatan dengan reseptor 

pada permukaan sel yang akan berhubungan dengan resptor di dalam sel 

membran (Lawless dan Heymann, 2010). 

 Hasil uji pengenalan rasa asam menunjukkan 19 dari 20 panelis dapat 

mengenali dengan baik sampel rasa asam yang ditunjukkan dari dilai dan 

deskripsi yang diberikan (Lampiran 8). Sampel rasa asam berasal dari larutan 

asam sitrat dengan konsentrasi 0,03% (b/v). Konsentrasi yang sangat rendah 

ternyata mampu dikenali oleh panelis. Keadaan ini menunjukkan bahwa panelis 

peka terhadap rasa asam. Rasa asam yang dirasakan oleh panelis berasal dari 

ion H+ yang terdapat pada larutan sampel yang dapat masuk kedalam sel perasa 

secara langsung. Muatan positif ini akan terakumulasi dan mendorong terjadinya 

depolarisasi yang dapat menyalurkan sinyal rasa ke otak (Irianto, 2012).    

 Sedangkan pada hasil uji pengenalan rasa asin, 16 dari 20 panelis dapat 

mengenali rasa asin pada konsentrasi 0,2% (b/v). Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

dan deskripsi pada Lampiran 8. Larutan rasa asin berasal dari garam NaCl yang 

dilarutkan dalam air. Garam NaCl memiliki ion Na+ atau kation yang mampu 

memberikan sensasi rasa asin (Guyton, 2009) 

 Sampel rasa pahit berasal dari larutan kafein 0,03% (b/v). Dari 20 panelis, 

17 diantaranya dapat mengenali rasa pahit (Lampiran 8). Beberapa panelis 

mendeskripsikan pahit yang dirasakan seperti obat dan sensasi rasanya sulit 
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hilang seperti menempel kuat di lidah. Menurut Mennella dan Nuala (2015), 

berbeda dengan rasa manis, rasa pahit identik dengan rasa yang tidak diinginkan 

oleh manusia. Sehingga rasa pahit dapat langsung dideteksi oleh indra perasa 

manusia.  

 Sebanyak 13 dari 20 panelis dapat mengenali rasa umami pada 

konsentrasi 0,06% (b/v) yang berasal dari monosodium glutamat (MSG). Sisanya 

mendeskripsikan rasa umami asam dan hambar (Lampiran 8). Kemampuan 

panelis dalam mendeteksi rasa umami bergantung dari keseharian panelis dalam 

penambahan MSG pada makanan yang dikonsumsinya. Beberapa makanan 

yang dikonsumsi oleh panelis sehari-hari dapat mengandung glutamat dengan 

konsentrasi yang tinggi yang dapat menyebabkan panelis dapat dengan mudah 

mengenali rasa umami.  

4.4 Pelatihan Panelis 

4.4.1 Pengujian ambang mutlak (threshold test) panelis  

Setelah melakukan uji pengenalan rasa, dilanjutkan dengan pelatihan 

panelis. Pelatihan panelis meliputi pengujian ambang mutlak menggunakan 

metode uji segitiga, pengukuran intensitas rasa empat dasar dan pengukuran 

intensitas atribut sensori pada brem padat. Pada uji ambang mutlak dan uji 

intensitas empat rasa dasar menggunakan sampel larutan gula, sam sitrat, 

garam dan kafein (manis, asam, asin, dan pahit) dalam konsentrasi tertentu. 

Menurut Mosca, et al. (2015) pengujian ini berfungsi untuk mengecek 

kemampuan panelis dalam membedakan sampel dalam konsentrasi tertentu. 

Sedangkan pada pelatihan uji pengukuran intensitas Discrete Time Intensity 

menggunakan sampel brem padat empat varian berupa dua jenis brem, yaitu 

brem Wonogiri (bulat) dan brem Madiun (persegi).  

Pada pengujian ambang mutlak dengan metode uji segitiga (triangle test), 

di hadapan panelis disajikan tiga sampel dengan kode berbeda dengan 

ketentuan dua sampel berkonsentrasi sama dan satu sampel berbeda 

(konsentrasi 0% atau tanpa rasa). Pada uji ambang mutlak yang dilakukan, 

setiap sampel (empat rasa dasar) terdiri dari tiga konsentrasi yang berbeda. Uji 

ambang mutlak diulang sebanyak tiga kali pada minggu yang berbeda. Hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan kepekaan panelis terhadap tiap sampel yang 

disajikan. 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 
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respon yang diberikan panelis adalah benar (data terdapat di Lampiran 9). 

Selanjutnya hasil respon benar ditabulasi dan dianalisa dengan One Propotion 

Test sehingga mendapatkan nilai p-value. Nilai p-value hasil analisa One-

proportion Test dari pengujian ambang mutlak dapat dilihat pada Abel 4.1. 

 

Tabel 4.1. Nilai p-value Untuk Uji Ambang Mutlak Konsistensi Skor 

Jenis Atribut 
Nilai p-value 

Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 

Manis 0.5% 0,000* 0,000* 0,000* 
Manis 1% 0,000* 0,000* 0,000* 
Manis 1.5% 0,000* 0,000* 0,000* 
Asam 0.01% 0,337 0,848 0,000* 
Asam 0,03% 0,013* 0,000* 0,000* 
Asam 0.05% 0,000* 0,000* 0,000* 
Asin 0.1% 0,037* 0,000* 0,000* 
Asin 0.15% 0,000* 0,000* 0,000* 
Asin 0,2% 0,000* 0,000* 0,000* 
Pahit 0.01% 0,013* 0,013* 0,037* 
Pahit 0,03% 0,000* 0,000* 0,000* 
Pahit 0.05% 0,000* 0,000* 0,000* 

Keterangan: (*): beda nyata 

Tabel 4.1 menunjukkan pengaruh beda nyata (p-value < 0,05) terjadi di 

hampir semua jenis atribut pada setiap ulangan. Pada atribut asam 0,01% 

ulangan 1 dan 2, panelis belum dapat membedakan sampel tersebut karena nilai 

p-value masih > 0,05. Namun pada ulangan ke 3, panelis akhirnya mampu untuk 

membedakan sampel tersebut (nilai p-value < 0,05). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pada ulangan ketiga, seluruh panelis mampu untuk membedakan 

keempat larutan sampel dalam tiga konsentrasi tersebut (dengan ditunjukkan 

oleh p-value < 0,05) sehingga dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya..  

4.4.2 Pengukuran intensitas atribut sensori 

Setelah melakukan uji segitiga, panelis melanjutkan tahap berikutnya 

yaitu pengujian intensitas dari empat atribut rasa dasar (manis, asam, asin, dan 

pahit). Di hadapan panelis disediakan satu sampel dengan kode tertentu yang 

berisi larutan dengan rasa pada konsentrasi tertentu. Lalu panelis mengukur 

intensitas rasa sampel dengan mencoret (memberi tanda |) garis unstructured 

scale pada kuisioner yang telah disediakan (Lampiran 6). Pengujian ini dilakukan 

dengan mengunakan empat kali ulangan dengan dua kali ulangan di minggu 

yang sama. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan panelis dalam 

mengukur intensitas atribut empat rasa dasar (manis, asam, asin, dan pahit) dan 
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untuk mengukur konsistensi dari panelis di setiap minggunya. Hasil uji intensitas 

empat atribut tersebut dianalisa menggunakan Pearson Correlation Test yang 

ditunjukkan pada tabel 4.2 dan Abel 4.3. 

Tabel 4.2. Nilai p-value untuk Uji Intensitas Komparasi Rasa Dasar 

 Rasa Manis Rasa Asam Rasa Asin Rasa Pahit 
U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 

U2 0,005* - - 0,000* - - 0,000* - - 0,000* - - 
U3 0,009* 0,057 - 0,51 0,099 - 0,001* 0,001* - 0,054 0,086 - 
U4 0,000* 0,024* 0,002* 0,008* 0,093 0,435 0,002* 0,007* 0,000* 0,024* 0,005* 0,165 

Keterangan: U: Ulangan; (*): beda nyata 

Tabel 4.3. Nilai korelasi Pearson untuk Uji Intensitas Komparasi Rasa Dasar  

 Rasa Manis Rasa Asam Rasa Asin Rasa Pahit 
U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 

U2 0,652 - - 0,787 - - 0,907 - - 0,847 - - 
U3 0,615 0,471 - 0,172 0,413 - 0,734 0,735 - 0,475 0,429 - 
U4 0,796 0,543 0,688 0,616 0,420 0,203 0,686 0,628 0,791 0,544 0,651 0,353 

Keterangan: U: Ulangan 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.2 dan tabel 4.3 dapat diketahui 

signifikansi dan hubungan korelasi linear antar ulangan. Nilai p-value < 0,05 akan 

menunjukkan hasil yang signifikan (nyata). Menurut O’Mahony (1986), tingkatan 

korelasi linear antara dua variabel terdiri dari +1 (korelasi positif yang sempurna), 

0 (tidak ada korelasi, dan -1 (korelasi negatif yang sempurna). Pada uji yang 

bersifat two-tailed, dinyatakan terdapat korelasi jika Ho ditolak dan nilai Pearson 

lebih kecil dibandingkan dengan nilai Pearson pada tabel. Nilai korelasi Pearson 

yang dibandingkan dengan nilai kritis tabel Pearson (terdapat di Lampiran 12) 

akan menunjukkan hubungan linear antar dua ulangan. Jumlah panelis pada uji 

ini adalah 17 orang sehingga nilai kritis tabel Pearson adalah 0,482. 

Pada atribut rasa manis, hubungan antara ulangan 1 dengan ulangan 2, 3, 

dan 4 berbeda signifikan dan nilai korelasi Pearson yang lebih besar dari tabel 

menunjukkan adanya hubungan yang kuat antar dua ulangan. Nilai yang 

mendekati 1 menunjukkan hubungan keduanya sangat kuat. Hubungan antara 

ulangan 2 dengan ulangan 3 tidak berbeda signifikan dan nilai korelasi Pearson 

yang lebih kecil dari tabel menunjukkan tidak terdapat hubungan antar dua 

ulangan tersebut. Sedangkan hubungan antara ulangan 2 dengan ulangan 4 

berbeda signifikan dan nilai korelasi Pearson yang lebih besar dari Abel sehingga 

menunjukkan adanya hubungan antar dua ulangan yang kuat. Selanjutnya 

hubungan ulangan 3 dengan ulangan 4 berbeda signifikan dan nilai korelasi 

Pearson yang lebih besar dari tabel sehingga menunjukkan adanya hubungan 
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antar dua ulangan yang sangat kuat (mendekati 1). Sehingga dapat disimpulkan 

semakin banyak ulangan yang dilakukan pada pengujian maka panelis semakin 

dapat memberikan jawaban konsisten. 

Pada atribut rasa asam, hubungan antara ulangan 1 dengan ulangan 2 

dan 4 berbeda signifikan dan nilai korelasi Pearson yang lebih besar dari tabel 

menunjukkan adanya hubungan antar dua ulangan yang sangat kuat. 

Sedangkan hubungan antara ulangan 1 dengan ulangan 3 tidak berbeda 

signifikan dan nilai korelasi Pearson yang lebih kecil dari Abel menunjukkan tidak 

terdapat hubungan antar dua ulangan. Selanjutnya hubungan antara ulangan 2 

dengan ulangan 3 dan 4 tidak berbeda signifikan dan nilai korelasi Pearson yang 

lebih kecil dari tabel menunjukkan tidak ada hubungan antar dua ulangan. Sama 

halnya dengan hubungan ulangan 3 dengan ulangan 4 tidak berbeda signifikan 

dan nilai korelasi Pearson yang lebih kecil dari tabel menunjukkan tidak ada 

hubungan antar dua ulangan. Sehingga dapat disimpulkan untuk atribut rasa 

asam pada ulangan tertentu panelis memberikan jawaban yang konsisten. 

Pada atribut rasa asin, hubungan antara ulangan 1 dengan ulangan 2, 3, 

dan 4 berbeda signifikan dan nilai korelasi Pearson yang lebih besar dari tabel 

menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antar dua ulangan karena 

mendekati 1. Sama halnya dengan hubungan antara ulangan 2 dengan ulangan 

3 dan 4 yang menunjukkan beda signifikan dan nilai korelasi Pearson yang lebih 

besar dari tabel. Sehingga terdapat hubungan antar dua ulangan yang sangat 

kuat. Dan hubungan antara ulangan 3 dengan ulangan 4 berbeda signifikan dan 

nilai korelasi Pearson yang lebih besar dari tabel menunjukkan adanya hubungan 

antar dua ulangan yang sangat kuat. Sehingga dapat disimpulkan semakin 

banyak ulangan yang dilakukan pada pengujian maka panelis semakin dapat 

memberikan jawaban konsisten. 

Pada atribut rasa pahit, hubungan antara ulangan 1 dengan ulangan 2 

dan 4 menunjukkan beda signifikan dan nilai korelasi Pearson lebih besar dari 

tabel. Sehingga terdapat hubungan antar dua ulangan yang kuat. Sedangkan 

hubungan antara ulangan 1 dengan ulangan 3 tidak berbeda signifikan dan nilai 

korelasi Pearson yang lebih kecil dari tabel menunjukkan tidak terdapat 

hubungan antar dua ulangan. Selanjutnya hubungan antara ulangan 2 dengan 

ulangan 3 dan ulangan 3 dengan ulangan 4 tidak berbeda signifikan dan nilai 

korelasi Pearson yang lebih kecil dari tabel menunjukkan tidak ada hubungan 

antar dua ulangan. Sedangkan hubungan ulangan 2 dengan ulangan 4 berbeda 
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signifikan dengan nilai korelasi Pearson yang lebih besar dari tabel sehingga 

menunjukkan adanya hubungan yang kuat antar dua ulangan. Sehingga dapat 

disimpulkan untuk atribut rasa asam pada ulangan tertentu panelis memberikan 

jawaban yang konsisten. 

 

4.4.3 Pengukuran intensitas atribut sensori pada brem padat 

Tahapan selanjutnya yaitu panelis melakukan pengukuran intensitas 

atribut sensori pada empat varian brem padat yaitu brem bulat “Mirasa” dan 

“Taman Sari” dan brem kotak “Mirasa” dan “Taman Sari”. Atribut yang diukur 

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

diberi sampel brem dengan kode tertentu untuk kemudian diukur intensitas 

atribut sensori yang telah ditentukan dengan mencoret (memberi tanda |) garis 

unstructured scale pada kuisioner yang telah disediakan (Lampiran 6). Hasil uji 

intensitas empat atribut dianalisa menggunakan Pearson Correlation Test. Nilai 

p-value dan nilai korelasi Pearson dari keempat atribut sensori ditunjukkan pada 

tabel 4.4 hingga tabel 4.11. 

Tabel 4.4. Nilai p-value Untuk Uji Intensitas Komparasi Rasa Manis pada 

Keempat Varian Brem 

 B. Bulat “Mirasa” B. Kotak “Mirasa” B. Bulat “Taman Sari” B. Kotak “Taman Sari” 

U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 

U2 0,025* - 0,007* - 0,000* - 0,087 - 
U3 0,048* 0,001* 0,002* 0,000* 0,004* 0,002* 0,049* 0,001* 

Keterangan: U: Ulangan; (*): beda nyata 

Tabel 4.5. Nilai Korelasi Pearson untuk Uji Intensitas Komparasi Rasa Manis 

Keempat Varian Brem 

 B. Bulat “Mirasa” B. Kotak “Mirasa” B. Bulat “Taman Sari” B. Kotak “Taman Sari” 

U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 

U2 0,615 - 0,706 - 0,893 - 0,493 - 
U3 0,558 0,808 0,773 0,891 0,738 0,784 0,555 0,804 

Keterangan: U: Ulangan 

Tabel 4.4 dan 4.5 menunjukkan hubungan signifikansi (beda nyata) antar 

ulangan (ditunjukkan oleh p-value<0,05) dan hubungan korelasi linier antar 

ulangan (ditunjukkan oleh nilai korelasi Pearson yang dibandingkan dengan nilai 

kritis tabel Pearson yang terdapat pada Lampiran 12). Jumlah panelis yang 

mengikuti uji ini adalah sebanyak 13 orang sehingga nilai korelasi Pearson yang 

digunakan sebagai batas adalah 0,553. 

Berdasarkan hubungan korelasi antara rasa manis pada keempat varian 

brem terhadap ulangan pengujian intensitas rasa manis menunjukkan bahwa 
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hasil intensitas rasa manis yang dirasakan semakin signifikan di ulangan yang 

terakhir. Sehingga dapat disimpulkan semakin banyak ulangan yang dilakukan 

pada pengujian maka panelis semakin dapat memberikan jawaban konsisten. 

Tabel 4.6. Nilai p-value untuk Uji Intensitas Komparasi Rasa Asam pada 

Keempat Varian Brem 

 B. Bulat “Mirasa” B. Kotak “Mirasa” B. Bulat “Taman Sari” B. Kotak “Taman Sari” 

U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 

U2 0,037* - 0,102 - 0,843 - 0,059 - 
U3 0,102 0,000* 0,747 0,049* 0,135 0,067 0,354 0,040* 

Keterangan: U: Ulangan; (*): beda nyata 

Tabel 4.7. Nilai Korelasi Pearson untuk Uji Intensitas Komparasi Rasa Asam 

Keempat Varian Brem 

 B. Bulat “Mirasa” B. Kotak “Mirasa” B. Bulat “Taman Sari” B. Kotak “Taman Sari” 

U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 

U2 0,582 - -0,473 - -0,061 - 0,536 - 
U3 0,473 0,827 0,099 0,555 0,438 -0,522 0,280 0,575 

Keterangan: U: Ulangan 

Tabel 4.6 menunjukkan hubungan signifikansi (beda nyata) antar ulangan 

(ditunjukkan oleh p-value<0,05) dan tabel 4.7 hubungan korelasi linier antar 

ulangan yang ditunjukkan oleh nilai korelasi Pearson yang akan dibandingkan 

dengan nilai kritis tabel Pearson (terdapat pada Lampiran 12). Jumlah panelis 

yang mengikuti uji ini adalah sebanyak 13 orang sehingga nilai korelasi Pearson 

yang digunakan sebagai batas adalah 0,553. 

Berdasarkan hubungan korelasi antara rasa asam pada keempat varian 

brem terhadap ulangan pengujian intensitas rasa asam menunjukkan bahwa 

hasil intensitas rasa asam yang dirasakan semakin signifikan dari ulangan 1 

hingga ulangan yang terakhir. Sehingga dapat disimpulkan semakin banyak 

ulangan yang dilakukan pada pengujian maka panelis semakin dapat 

memberikan jawaban konsisten. 

Tabel 4.8. Nilai p-value untuk Uji Intensitas Komparasi Sensasi Dingin pada 

Keempat Varian Brem 

 B. Bulat “Mirasa” B. Kotak “Mirasa” B. Bulat “Taman Sari” B. Kotak “Taman Sari” 

U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 

U2 0,101 - 0,087 - 0,003* - 0,172 - 
U3 0,023* 0,224 0,017* 0,001* 0,224 0,059 0,274 0,033* 

Keterangan: U: Ulangan; (*): beda nyata 
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Tabel 4.9. Nilai Korelasi Pearson untuk Uji Intensitas Komparasi Sensasi Dingin 

Keempat Varian Brem 

 B. Bulat “Mirasa” B. Kotak “Mirasa” B. Bulat “Taman Sari” B. Kotak “Taman Sari” 

U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 

U2 0,475 - 0,493 - 0,759 - 0,403 - 
U3 0,624 0,362 0,647 0,794 0,362 0,537 0,328 0,592 

Keterangan: U: Ulangan 

Tabel 4.8 menunjukkan signifikansi (beda nyata) antar ulangan yang 

ditentukan oleh nilai p-value (p-value < 0,05) dan tabel 4.9 menunjukkan 

hubungan korelasi linier antar ulangan yang ditunjukkan oleh hasil nilai korelasi 

Pearson yang akan dibandingkan dengan nilai kritis tabel Pearson (terdapat pada 

Lampiran 12). Jumlah panelis yang mengikuti uji ini adalah sebanyak 13 orang 

sehingga nilai korelasi Pearson adalah 0,553. 

Berdasarkan hubungan korelasi antara sensasi dingin pada keempat 

varian brem terhadap ulangan pengujian intensitas sensasi dingin menunjukkan 

bahwa hasil intensitas sensasi dingin pada beberapa merek yang dirasakan 

semakin signifikan di ulangan yang terakhir. Sehingga semakin banyak ulangan 

yang dilakukan pada pengujian beberapa merek maka panelis semakin dapat 

memberikan jawaban konsisten. 

Tabel 4.10. Nilai p-value untuk Uji Intensitas Komparasi Sensasi Meleleh pada 

Keempat Varian Brem 

 B. Bulat “Mirasa” B. Kotak “Mirasa” B. Bulat “Taman Sari” B. Kotak “Taman Sari” 

U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 

U2 0,653 - 0,054 - 0,614 - 0,015* - 
U3 0,082 0,060 0,159 0,000* 0,009* 0,081 0,489 0,086 

Keterangan: U: Ulangan; (*): beda nyata 

Tabel 4.11. Nilai Korelasi Pearson untuk Uji Intensitas Komparasi Sensasi Dingin 

Keempat Varian Brem 

 B. Bulat “Mirasa” B. Kotak “Mirasa” B. Bulat “Taman Sari” B. Kotak “Taman Sari” 

U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 

U2 0,138 - 0,544 - 0,155 - 0,653 - 
U3 0,500 0,534 0,415 0,840 0,688 0,501 0,211 0,495 

Keterangan: U: Ulangan 

Tabel 4.10 menunjukkan signifikansi (beda nyata) antar ulangan yang 

ditentukan oleh nilai p-value (p-value < 0,05) dan tabel 4.11 menunjukkan 

hubungan korelasi linier antar ulangan yang ditunjukkan oleh hasil nilai korelasi 

Pearson. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai kritis tabel Pearson 

(terdapat pada Lampiran 12). Jumlah panelis yang mengikuti uji ini adalah 

sebanyak 13 orang sehingga nilai korelasi Pearson adalah 0,553. 
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Berdasarkan hubungan korelasi antara sensasi meleleh pada keempat 

varian brem terhadap ulangan pengujian intensitas sensasi meleleh 

menunjukkan bahwa hasil intensitas sensasi meleleh yang dirasakan semakin 

signifikan di ulangan yang terakhir. Sehingga dapat disimpulkan semakin banyak 

ulangan yang dilakukan pada pengujian pada beberapa merek maka panelis 

semakin dapat memberikan jawaban konsisten. 

 

4.5 Pengujian Atribut Sensori Brem Padat dengan Metode DTI 

Tahap selanjutnya adalah pengukuran intensitas atribut sensori pada 

keempat varian brem padat yang meliputi atribut rasa manis, rasa asam, sensasi 

dingin, dan sensasi menempel. Panelis yang berpartisipasi sebanyak 10 orang. 

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

plastik bening dengan kode kombinasi tiga digit. 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 7. Hasil intensitas 

tiap detik dibentuk menjadi sebuat grafik dan dianalisa setiap 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 uji DTI terdapat pada gambar 4.1 hingga gambar 4.16. 

 

4.5.1 Atribut rasa manis 

 Hasil pengujian dengan metode Discrete Time Intensity atribut rasa manis 

pada keempat varian brem terdapat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Grafik Intensitas Rasa Manis Brem Kotak “Mirasa” dan “Taman Sari” 
dan Brem Bulat “Mirasa” dan “Taman Sari” 

 Hasil grafik intentitas rasa manis pada keempat varian brem menunjukkan 

bentuk kurva yang meningkat dan setelah 15 detik pada beberapa kurva terjadi 

penurunan. Meningkatnya intensitas dari detik ke-0 hingga ke-15 disebabkan 

brem yang berada di dalam mulut mulai larut dalam saliva sehingga komponen 

penyusun rasa manis pada brem dapat dirasakan oleh indra pengecap pada 

lidah. Rasa manis pada brem merupakan hasil pemecahan pati pada beras ketan 

oleh mikroorganisme pada starter menjadi gula-gula sederhana seperti glukosa, 

maltosa, maltoriosa, dan maltodekstrin (Margaretha dan Widjanarko, 2015). 

Semakin lama waktu kontak brem dengan saliva maka komponen gula 

sederhana yang larut akan semakin banyak senigga terjadi peningkatan 

intensitas rasa pada grafik. Namun setelah detik ke-15 terjadi penurunan 

intensitas rasa manis yang dirasakan oleh panelis. Hal ini dapat disebabkan 

karena ukuran brem yang semakin kecil (karena brem larut di dalam saliva). 

Menurut Lawless dan Heymann (2010), saliva berperan sebagai pembawa 

komponen yang terlarut menuju reseptor serta mampu mengatur respon 

terhadap rasa, sehingga komponen gula pada brem yang semakin berkurang 

dan intensitas rasa manis semakin berkurang. 

Intensitas rasa manis tertinggi dari brem kotak “Taman Sari”, brem kotak 

“Mirasa”, brem bulat “Taman Sari”, dan brem bulat “Mirasa” berturut-turut adalah 

4,17 pada detik ke 15; 0,87 pada detik ke 15; 3,15 pada detik ke 10; dan 3,06 

pada detik ke 15. Pada hasil pengujian total gula (dapat dilihat pada Lampiran 17) 

diketahui bahwa persen kadar total gula brem kotak Mirasa adalah 78,34%, brem 

kotak Taman Sari adalah 82,51%, brem bulat Mirasa adalah 89,77%, dan brem 

bulat Taman Sari adalah 90,25%. 
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Tabel 4.12 Hasil ANOVA Pengaruh Sampel Terhadap Waktu  

Faktor 
Waktu 
(detik) 

P-value Keterangan 

Sampel 

3 0,050 p-value = 0,05 

5 0,001* p-value < 0,05 

10 0,000* p-value < 0,05 

15 0,000* p-value < 0,05 

20 0,002* p-value < 0,05 

Keterangan: (*): berpengaruh nyata 

Berdasarkan hasil ANOVA pada tabel 4.12, nilai p-value < 0,05 

menunjukkan adanya pengaruh nyata antara sampel dengan waktu 

berlangsungnya pengujian. Sehingga perlu dilakukan uji lanjut menggunakan uji 

Tukey dengan selang kepercayaan 95% untuk uji ANOVA yang memberikan 

pengaruh nyata (pada waktu 5, 10, 15, dan 20 detik). Berikut adalah hasil uji 

lanjut Tukey sampel terhadap rerata respon waktu terjadinya intensitas 

ditunjukkan oleh tabel 4.13. 

Tabel 4.13. Hasil Uji Lanjut Tukey Sampel terhadap Waktu 5, 10, 15, dan 20 

Detik 

Detik ke-5 Detik ke-10 

Sampel Rerata Kelompok Sampel Rerata Kelompok 

B. TS 2,6 A K. TS 3,2 A 

K. TS 2,0 A B. TS 3,2 A 

B. M 2,0 A B. M 2,7 A 

K. M 0,9 A B K. M 0,9 A B 
 

Detik ke-15 Detik ke-20 

Sampel Rerata Kelompok Sampel Rerata Kelompok 

K. TS 4,2 A K.TS 3,6 A 

B. M 3,1 A B B. M 2,6 A  

B. TS 2,8 A B B.TS 1,8 A B  

K. M 0,9 A B C K.M 0,6 A B  

 Keterangan: K.: Kotak; B.: Bulat; TS: “Taman Sari”; M: “Mirasa” 

 Berdasarkan tabel 4.13, terlihat bahwa rerata sampel brem bulat “Taman 

Sari”, kotak “Taman Sari”, dan bulat “Mirasa” dari detik ke 3 hingga ke 10 

termasuk dalam kelompok yang sama dan brem kotak “Mirasa” termasuk dalam 

kelompok yang berbeda. Lalu pada detik ke 15 brem kotak “Taman Sari” dan 

bulat “Mirasa” termasuk dalam kelompok yang sama, brem bulat “Mirasa” dan 

bulat “Taman Sari” termasuk dalam kelompok yang sama dan brem kotak 

“Mirasa termasuk dalam kelompok yang berbeda. Lalu pada detik ke 20 brem 

kotak “Taman Sari”, brem bulat “Mirasa”, dan brem bulat “Taman Sari” termasuk 

dalam kelompok yang sama, bulat “Taman Sari” dan brem kotak “Mirasa 
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termasuk dalam kelompok yang sama. Perubahan rerata kelompok yang terjadi 

pada setiap detik terjadi karena grafik intensitas rasa manis brem bulat “Taman 

Sari” terjadi penurunan intensitas pada detik ke 10 sedangkan tiga varian brem 

lain baru menunjukkan penurunan intensitas pada detik ke 15 sehingga 

pengelompokannya berubah. Selain melihat pengaruh waktu terhadap sampel 

dan panelis, juga dilakukan uji ANOVA pada AUC, Imax dan Tmax terhadap sampel. 

Berikut adalah tabel 4.14 yang menunjukkan hasil uji ANOVA pada AUC, Imax dan 

Tmax terhadap sampel.  

Tabel 4.14 Hasil ANOVA Pengaruh AUC, Imax dan Tmax terhadap Sampel  

Faktor Parameter P-value Keterangan 

Sampel 

AUC 0,000* p-value < 0,05 

Imax 0,000* p-value < 0,05 

Tmax 0,495 p-value > 0,05 

Keterangan: (*): berpengaruh nyata 

Berdasarkan hasil ANOVA pada tabel 4.14, sampel berpengaruh (nilai p-

value<0,05)  di parameter AUC dan Imax. Pengaruh beda nyata antara sampel 

dengan parameter AUC dan Imax menunjukkan adanya perbedaan tren luas kurva 

dan intensitas maksimum yang terjadi pada keempat varian brem. Sehingga 

perlu dilakukan uji lanjut menggunakan uji Tukey dengan selang kepercayaan 95% 

pada parameter AUC dan Imax yang memberikan pengaruh nyata untuk 

mengetahui pengelompokan varian brem yang sama pada parameter AUC dan 

Imax. Berikut adalah hasil uji lanjut Tukey sampel terhadap rerata respon AUC, 

Imax dan Tmax yang ditunjukkan oleh tabel 4.15. 

Tabel 4.15 Hasil Uji Lanjut Tukey Sampel terhadap Rerata Respon AUC dan Imax 

AUC Imax 

Sampel Mean Group Sampel Mean Group 

K. TS 54,3 A K. TS 4,5 A 

B. M 43,6 A B B. TS 3,7 A 

B. TS 36,9 A B B. M 3,3 A 

K. M 13,9 A B C K. M 1,2 A B 

Keterangan: K.: Kotak; B.: Bulat; TS: “Taman Sari”; M: “Mirasa” 

 AUC (Area Under Curve) merupakan luas area dibawah kurva yang 

didapat melalui perhitungan antara intensitas atribut sensori dengan waktu. AUC 

menunjukkan total intensitas atribut sensori pada seluruh periode, dari awal 

sampel masuk ke dalam mulut hingga waktu berakhir. Pada atribut rasa manis, 

AUC tertinggi terdapat pada sampel brem kotak “Taman Sari”, yang disebabkan 

karena rasa manis yang besar pada sampel. 
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 Imax (Intensity Maximum) merupakan titik intensitas maksimum pada grafik 

dalam satu periode. Intensitas maksimum didapat dari nilai intensitas tertinggi 

yang diberikan oleh panelis dalam satu periode. Pada atribut rasa manis, Imax 

terdapat pada sampel brem kotak “Taman Sari” yaitu pada intensitas 4,17 pada 

detik ke 15. 

 

4.5.2 Atribut rasa asam 

Hasil pengujian dengan metode Discrete Time Intensity atribut rasa asam 

pada keempat varian brem terdapat pada Gambar 4.2. 

Gambar 4.2 Grafik Intensitas Rasa Asam Brem Kotak “Mirasa” dan “Taman Sari” 

dan Brem Bulat “Mirasa” dan “Taman Sari” 

Hasil grafik intentitas rasa asam pada keempat varian brem menunjukkan 

bentuk kurva yang meningkat sejak detik ke-0 dan setelah detik ke-15 pada 

beberapa kurva terjadi penurunan. Peningkatan kurva dari detik ke-0 hingga detik 

ke-15 disebabkan oleh komponen pembentuk rasa asam yang terdapat pada 

brem terlarut dalam saliva, sehingga dapat dirasakan oleh indra pengecap pada 

lidah. Rasa asam yang terdapat pada brem merupakan hasil dari fermentasi pati 

pada beras ketan yang merupakan bahan baku brem menjadi gula sederhana 

oleh kapang, kemudian khamir menfermentasi gula tersebut menjadi alkohol. 

Selanjutnya alkohol diubah menjadi asam-asam organik seperti asam asetat, 

asam malat, dan asam suksinat (Finallika dan Widjanarko, 2015). Penurunan 

intensitas rasa yang terjadi setelah detik ke-15 disebabkan oleh ukuran brem 

yang semakin kecil (karena larut dalam saliva). Menurut Doty (2015), rasa asam 

ditimbulkan oleh adanya ion proton yang terdapat dalam bentuk asam organik. 

Asam merupakan stimulator yang kuat yang dapat meningkatkan produksi saliva 

di dalam mulut. Namun, di dalam saliva terdapat berbagai komponen yang dapat 
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menetralkan asam seperti bikarbonat, fosfat, protein amfoter dan enzim. 

Sehingga semakin banyak produksi saliva di dalam mulut akan membuat kondisi 

asam (akibat adanya ion proton) menjadi semakin netral dan menimbulkan 

penurunan intensitas asam yang dirasakan oleh panelis pada detik ke-15.  

Intensitas rasa asam tertinggi pada brem kotak “Taman Sari”, brem kotak 

“Mirasa”, brem bulat “Taman Sari”, dan brem bulat “Mirasa” berturut-turut adalah 

0,92 pada detik ke 15; 5,32 pada detik ke 10; 1,19 pada detik ke 10; dan 0,89 

pada detik ke 10. Pada hasil uji kadar total asam (dapat dilihat pada Lampiran 17) 

diketahui bahwa persen kadar total asam brem kotak Mirasa adalah 1,97%, brem 

kotak Taman Sari adalah 0,12%, brem bulat Mirasa adalah 0,34%, dan brem 

bulat Taman Sari adalah 0,39%. 

Tabel 4.16 Hasil ANOVA Pengaruh Sampel Terhadap Waktu  

Faktor 
Waktu 
(detik) 

P-value Keterangan 

Sampel 

3 0,000* p-value < 0,05 

5 0,000* p-value < 0,05 

10 0,000* p-value < 0,05 

15 0,000* p-value < 0,05 

20 0,034* p-value < 0,05 

Keterangan: (*): berpengaruh nyata 

Hasil ANOVA pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa sampel berpengaruh 

nyata (nilai p-value < 0,05) terhadap hasil di setiap waktu berlangsungnya 

pengujian. Sehingga perlu dilakukan uji lanjut menggunakan uji Tukey dengan 

selang kepercayaan 95% pada 3, 5, 10, 15, dan 20 detik. Berikut adalah hasil uji 

lanjut Tukey sampel terhadap rerata respon waktu terjadinya intensitas yang 

ditunjukkan oleh tabel 4.17. 

Tabel 4.17. Hasil Uji Lanjut Tukey Sampel terhadap Waktu 

Detik ke-3 Detik ke-5 Detik ke-10 

Sampel Rerata Kelompok Sampel Rerata Kelompok Sampel Rerata Kelompok 

K. M 3,2 A K. M 4,3 A K. M 5,3 A 

B. TS 0,5 A B B. TS 0,8 A B B. TS 1,2 A B 

K. TS 0,5 A B B. M 0,7 A B K. TS 0,9 A B 

B. M 0,3 A B K. TS 0,7 A B B. M 0,9 A B 
 

Detik ke-15 Detik ke-20 

Sampel Rerata Kelompok Sampel Rerata Kelompok 

K. M 5,3 A K. M 2,8 A 

B. TS 1,1 A B B. TS 1,1 A B 

K. TS 0,9 A B K. TS 0,7 A B  

B. M 0,8 A B B. M 0,6 A B  

Keterangan: K.: Kotak; B.: Bulat; TS: “Taman Sari”; M: “Mirasa” 
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 Berdasarkan tabel 4.17, terlihat bahwa rerata sampel brem bulat “Taman 

Sari”, kotak “Taman Sari”, dan bulat “Mirasa” dari detik ke 3 hingga ke 15 

termasuk dalam kelompok yang sama dan brem kotak “Mirasa” termasuk dalam 

kelompok yang berbeda. Selain itu tidak terdapat perubahan kelompok dari detik 

ke 3 hingga 15 yang menunjukkan trend grafik dari detik ke 3 hingga 15 sama 

pada keempat varian brem tersebut. Namun saat detik ke 20 terjadi perubahan 

kelompok yaitu brem kotak “Mirasa” yang awalnya berbeda menjadi sama 

dengan brem bulat “Taman Sari” dan brem kotak “Taman Sari”. Hal ini terjadi 

karena pada grafik intensitas rasa asam brem kotak “Mirasa” terjadi penurunan 

intensitas sehingga pengelompokannya berubah. Selain melihat pengaruh waktu 

terhadap sampel, juga dilakukan uji ANOVA pada AUC, Imax dan Tmax terhadap 

sampel. Berikut adalah tabel 4.18 yang menunjukkan hasil uji ANOVA pada AUC, 

Imax dan Tmax terhadap sampel. 

Tabel 4.18 Hasil ANOVA Pengaruh AUC, Imax dan Tmax terhadap Sampel 

Faktor Parameter P-value Keterangan 

Sampel 

AUC 0,000* p-value < 0,05 

Imax 0,000* p-value < 0,05 

Tmax 0,495 p-value > 0,05 

Keterangan: (*): berpengaruh nyata 

Berdasarkan hasil ANOVA pada tabel 4.18, faktor sampel berpengaruh 

(nilai p-value<0,05)  terhadap AUC dan Imax. Pengaruh beda nyata antara sampel 

dengan parameter AUC dan Imax menunjukkan adanya perbedaan tren luas kurva 

dan intensitas maksimum yang terjadi pada keempat varian brem. Untuk 

mengetahui pengelompokan varian brem yang sama pada parameter AUC dan 

Imax perlu dilakukan uji lanjut menggunakan uji Tukey dengan selang 

kepercayaan 95% pada parameter AUC dan Imax yang memberikan pengaruh 

nyata. Berikut adalah hasil uji lanjut Tukey sampel terhadap rerata respon AUC 

dan Imax yang ditunjukkan oleh tabel 4.19. 

Tabel 4.19. Hasil Uji Lanjut Tukey Sampel terhadap Rerata Respon AUC dan Imax 

AUC Imax 

Sampel Rerata Kelompok Sampel Rerata Kelompok 

K. M 78,4 A K. M 6,4 A 

B. TS 14,4 A B B. TS 1,7 A B 

K. TS 13,8 A B K. TS 1,2 A B 

B. M 13,0 A B B. M 1,1 A B 

Keterangan: K.: Kotak; B.: Bulat; TS: “Taman Sari”; M: “Mirasa” 
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AUC (Area Under Curve) merupakan luas area dibawah kurva yang 

didapat melalui perhitungan antara intensitas atribut sensori dengan waktu. AUC 

menunjukkan total intensitas atribut sensori pada seluruh periode, dari awal 

sampel masuk ke dalam mulut hingga waktu berakhir. Pada atribut rasa asam, 

AUC tertinggi terdapat pada sampel brem kotak “Mirasa”, yang disebabkan 

karena rasa asam yang besar pada sampel. 

 Imax (Intensity Maximum) merupakan titik intensitas maksimum pada grafik 

dalam satu periode. Intensitas maksimum didapatkan dari nilai maksimum rata-

rata intensitas rasa asam yang diberikan oleh panelis. Pada atribut rasa asam, 

Imax terdapat pada sampel brem kotak “Mirasa” dengan intensitas rasa asam 

sebesar 5,32 pada detik ke 10. 

 

4.5.3 Atribut sensasi dingin 

 Hasil pengujian dengan metode Discrete Time Intensity atribut sensasi 

dingin pada keempat varian brem terdapat pada Gambar 4.3. 

Gambar 4.9 Grafik Intensitas Sensasi Dingin Brem Kotak “Mirasa” dan “Taman 

Sari” dan Brem Bulat “Mirasa” dan “Taman Sari” 

Hasil grafik intentitas sensasi dingin pada keempat varian brem 

menunjukkan bentuk kurva yang meningkat dan setelah waktu tertentu pada 

beberapa kurva terjadi penurunan. Sensasi dingin yang dirasakan oleh panelis 

pada saat mengkonsumsi brem padat berasal dari adanya sorbitol yang 

merupakan hasil fermentasi dari pembuatan brem selain komponen seperti gula 

sederhana dan asam-asam organik (Apriyantono, 2003). Sorbitol termasuk 

dalam golongan gula alkohol yang bila berada di makanan akan memberikan 

rasa manis dan sejuk di mulut (Purungan, 2010). Adanya penurunan pada grafik 

disebabkan oleh berkurangnya komponen sorbitol karena semakin larut di dalam 
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saliva, sehingga semakin berkurang intensitas sensasi dingin yang dirasakan 

oleh panelis. Intensitas sensasi dingin tertinggi brem kotak “Taman Sari”, brem 

kotak “Mirasa”, brem bulat “Taman Sari”, dan brem bulat “Mirasa” berturut-turut 

adalah 2,9 pada detik ke 15; 2,82 pada detik ke 20; 2,27 pada detik ke 10; dan 

2,8 pada detik ke 15. 

Tabel 4.20 Hasil ANOVA Pengaruh Sampel Terhadap Waktu  

Faktor 
Waktu 
(detik) 

P-value Keterangan 

Sampel 

3 0,917 p-value > 0,05 

5 0,599 p-value > 0,05 

10 0,832 p-value > 0,05 

15 0,384 p-value > 0,05 

20 0,346 p-value > 0,05 

Keterangan: (*): berpengaruh nyata 

Berdasarkan hasil ANOVA pada tabel 4.20, sampel tidak memberikan 

pengaruh (nilai p-value>0,05) di setiap waktu berlangsungnya pengujian. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai intensitas sensasi dingin dalam setiap satuan waktu 

menunjukkan tren yang sama. Selain melihat pengaruh waktu terhadap sampel, 

juga dilakukan uji ANOVA pada AUC, Imax dan Tmax terhadap sampel. Berikut 

adalah tabel 4.21 yang menunjukkan hasil uji ANOVA pada AUC, Imax dan Tmax 

terhadap sampel. 

Tabel 4.21 Hasil ANOVA Pengaruh AUC, Imax dan Tmax terhadap Sampel  

Faktor Parameter P-value Keterangan 

Sampel 

AUC 0,001* p-value < 0,05 

Imax 0,259 p-value > 0,05 

Tmax 0,601 p-value > 0,05 

Keterangan: (*): berpengaruh nyata 

Berdasarkan hasil ANOVA pada tabel 4.21, sampel hanya berpengaruh 

terhadap AUC (nilai p-value<0,05). Pengaruh beda nyata antara sampel dengan 

parameter AUC menunjukkan adanya perbedaan tren luas kurva pada keempat 

varian brem. Untuk mengetahui pengelompokan varian brem yang sama pada 

parameter AUC perlu dilakukan uji lanjut menggunakan uji Tukey dengan selang 

kepercayaan 95% pada parameter AUC yang memberikan pengaruh nyata. 

Berikut adalah hasil uji lanjut Tukey sampel terhadap rerata respon AUC yang 

ditunjukkan oleh tabel 4.22. 
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Tabel 4.22. Hasil Uji Lanjut Tukey Sampel terhadap Rerata Respon AUC 

AUC 

Sampel Rerata Kelompok 

K. TS 42,3 A 

B. M 40,8 A  

K. M 38,8 A 

B. TS 15,4 A B 

Keterangan: K.: Kotak; B.: Bulat; TS: “Taman Sari”; M: “Mirasa” 

AUC (Area Under Curve) merupakan luas area dibawah kurva yang 

didapat melalui perhitungan antara intensitas atribut sensori dengan waktu. AUC 

menunjukkan total intensitas atribut sensori pada seluruh periode, dari awal 

sampel masuk ke dalam mulut hingga waktu berakhir. Pada atribut sensasi 

dingin, AUC tertinggi terdapat pada sampel brem kotak “Taman Sari. 

 

4.5.4 Atribut sensasi meleleh 

 Hasil pengujian dengan metode Discrete Time Intensity atribut sensasi 

meleleh pada keempat varian brem terdapat pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.13 Grafik Intensitas Sensasi Meleleh Brem Kotak “Mirasa” dan 

“Taman Sari” dan Brem Bulat “Mirasa” dan “Taman Sari” 

Hasil grafik intentitas sensasi meleleh pada keempat varian brem 

menunjukkan bentuk kurva yang meningkat karena sensasi meleleh yang 

dirasakan oleh panelis semakin cepat dan menyebabkan ukuran brem yang 

terdapat di dalam mulut semakin kecil. Intensitas sensasi meleleh tertinggi brem 

kotak “Taman Sari”, brem kotak “Mirasa”, brem bulat “Taman Sari”, dan brem 

bulat “Mirasa” berturut-turut adalah 6,75 pada detik ke 20; 5,39 pada detik ke 20; 

5,29 pada detik ke 20; dan 5,21 pada detik ke 20. Peningkatan pada kurva 
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disebabkan oleh sensasi meleleh yang semakin dirasakan oleh panelis. Sensasi 

meleleh ini disebabkan oleh adanya dekstrin yang terbentuk dari hasil 

pemecahan pati. Dekstrin ini bersifat mudah larut dalam air (Hapsari, et.al, 2004). 

Sehingga saat terjadi kontak antara saliva dengan brem, maka brem akan cepat 

larut dan akan terasa cepat meleleh. 

Tabel 4.23 Hasil ANOVA Pengaruh Sampel Terhadap Waktu  

Faktor 
Waktu 
(detik) 

P-value Keterangan 

Sampel 

3 0,734 p-value > 0,05 

5 0,552 p-value > 0,05 

10 0,444 p-value > 0,05 

15 0,777 p-value > 0,05 

20 0,470 p-value > 0,05 

Keterangan: (*): berpengaruh nyata 

Berdasarkan hasil ANOVA pada tabel 4.23, sampel tidak memberikan 

pengaruh terhadap waktu (nilai p-value>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

intensitas sensasi meleleh pada setiap waktu percobaan menunjukkan tren yang 

sama. Selain melihat pengaruh waktu terhadap sampel, juga dilakukan uji 

ANOVA pada AUC, Imax dan Tmax terhadap sampel. Berikut adalah tabel 4.24 

yang menunjukkan hasil uji ANOVA pada AUC, Imax dan Tmax terhadap sampel. 

Tabel 4.24 Hasil ANOVA Pengaruh AUC, Imax dan Tmax terhadap Sampel  

Faktor Parameter P-value Keterangan 

Sampel 

AUC 0,001* p-value < 0,05 

Imax 0,491 p-value > 0,05 

Tmax 0,000* p-value < 0,05 

Keterangan: (*): berpengaruh nyata 

Berdasarkan hasil ANOVA pada tabel 4.24, sampel memberikan 

pengaruh nyata terhadap Imax (nilai p-value<0,05). Pengaruh nyata antara sampel 

dengan parameter AUC dan Tmax menunjukkan adanya perbedaan tren luas 

kurva dan waktu tercapainya intensitas maksimum pada keempat varian brem. 

Untuk mengetahui pengelompokan varian brem yang sama pada parameter AUC 

dan Tmax perlu dilakukan uji lanjut menggunakan uji Tukey dengan selang 

kepercayaan 95% pada parameter yang memberikan pengaruh nyata. Berikut 

adalah hasil uji lanjut Tukey sampel terhadap rerata respon AUC dan Tmax yang 

ditunjukkan oleh tabel 4.25. 
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Tabel 4.25. Hasil Uji Lanjut Tukey Sampel terhadap Rerata Respon AUC dan 

Tmax 

AUC Tmax 

Sampel Rerata Kelompok Sampel Rerata Kelompok 

K. TS 68,3 A K. TS 20,0 A 

K. M 67,5 A K. M 19,0 A 

B. B 60,0 A B. TS 19,0 A 

B. TS 23,5 A B K. M 10,0 A B 

Keterangan: K.: Kotak; B.: Bulat; TS: “Taman Sari”; M: “Mirasa” 

AUC (Area Under Curve) merupakan luas area dibawah kurva yang 

didapat melalui perhitungan antara intensitas atribut sensori dengan waktu. AUC 

menunjukkan total intensitas atribut sensori pada seluruh periode, dari awal 

sampel masuk ke dalam mulut hingga waktu berakhir. Pada atribut sensasi 

meleleh, AUC tertinggi terdapat pada sampel brem kotak “Taman Sari”. 

Tmax (Time Maximum) merupakan waktu terjadinya intensitas maksimum 

(Imax) dalam satu periode. Nilai intensitas maksimum didapatkan dari nilai rata-

rata maksimum dari intensitas sensasi meleleh yang diberikan oleh panelis pada 

saat melakukan pengujian. Pada atribut sensasi meleleh, Tmax tertinggi terdapat 

pada sampel brem kotak “Taman Sari” pada detik ke 20 dengan intensitas 6,75. 

  


