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RINGKASAN 

 

Gula merupakan bahan pemanis yang sering digunakan sehari-hari, 
khususnya gula pasir atau gula kristal putih. Selain gula putih, ada juga gula 
merah tebu yang merupakan produk gula dari tebu. Gula merah tebu (brown 
sugar) diperoleh dari pemekatkan dan kristalisasi sari tebu. Gula merah tebu 
memiliki warna coklat karena adanya kandungan tetes tebu. Gula merah tebu 
memiliki nilai gizi yang lebih tinggi dibandingkan produk gula lainnya karena 
melalui proses pengolahan minimal. Gula merah tebu juga dinilai dapat 
memberikan kualitas sensori yang baik pada suatu produk pangan. Selain 
dimanfaatkan pada pabrik permen dan roti, gula merah tebu juga dapat 
ditambahkan pada produk minuman seperti teh dan kopi. Kopi merupakan 
komoditas tropis yang banyak diperdagangkan di seluruh dunia. Salah satu kopi 
spesialiti di Indonesia yang belum banyak dikenal dan diteliti adalah kopi 
Robusta Tirtoyudo yang berasal dari Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, 
Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui 
karakteristik sensoris gula merah tebu yang disukai panelis dan mengetahui 
pengaruh penambahan gula merah tebu terhadap kualitas sensoris kopi Robusta 
Tirtoyudo.  

Penelitian ini melibatkan sebanyak 110 panelis tidak terlatih. Penelitian 
diawali dengan evaluasi sensoris berupa Free Choice Profiling (FCP) untuk 
memperoleh atribut gula merah tebu yang kemudian dilanjutkan dengan metode 
Just-About-Right (JAR) untuk memperoleh produk gula merah tebu terbaik. 
Setelah itu, gula merah tebu terbaik diaplikasikan pada Kopi Robusta Tirtoyudo 
dan dievaluasi menggunakan metode JAR untuk dapat mengetahui perubahan 
kualitas sensoris yang terjadi. Data diolah dengan menggunakan metode Penalty 
Analysis  pada software XLSTAT 2019.  Selain data sensoris, dalam penelitian ini 
juga dilakukan pengujian kandungan kimia gula merah tebu, kopi Robusta 
Tirtoyudo bubuk, dan kopi Robusta Tirtoyudo seduh baik tanpa gula, dengan 
penambahan gula putih maupun gula merah tebu. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 9 atribut gula merah tebu yang 
berbeda nyata, yaitu rasa manis, rasa asam, rasa pahit, aroma manis, aroma 
vanilla, warna cokelat, warna kuning, menggumpal dan tekstur lengket. Dari 
ketiga produk gula merah tebu, produk dengan merk CSR  merupakan produk 
yang paling optimal dengan 1 atribut yang belum optimal menurut panelis. Kopi 
Robusta Tirtoyudo seduh tanpa gula memiliki 3 atribut yang belum optimal, kopi 
dengan penambahan gula merah tebu terdapat 5 atribut yang belum optimal, dan 
kopi dengan penambahan gula putih terdapat 8 atribut yang belum optimal. Pada 
kopi Robusta Tirtoyudo dengan penambahan gula merah tebu, rasa manis pada 
kopi berada pada level optimal.  
 
 
 
Kata Kunci: Gula Merah Tebu, Just-About-Right, Kopi Robusta Tirtoyudo, Profil 

Sensoris 
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DIAN PERTIWI PUTRI DARMA. 155100100111033. Brown Sugar Sensory 
Profile Characterization and Its Effects on Sensory Quality of Robusta 
Tirtoyudo Coffee using Just-About-Right (JAR) Method. Minor Thesis. 
Supervisor: Kiki Fibrianto STP., M. Phil., Ph. D 

 

SUMMARY 

Sugar is a sweetener that is often used, especially white crystal sugar. 
Besides white crystal sugar, there is also brown sugar that made from sugar 
cane. Brown sugar is obtained from evaporation and crystallization of sugar cane 
juice. Brown sugar has a brown color because of the content of molasses. Brown 
sugar has higher nutritional value than white sugar because it was through a 
minimal processing. Brown sugar is also considered to provide good sensory 
quality on food product. Besides being used in candy and bakery product, brown 
sugar can also be added to beverage products such as tea and coffee. Coffee is 
a tropical commodity that is widely traded throughout the world. One of 
Indonesian specialty coffee that has not been widely known and researched is 
Robusta Tirtoyudo coffee from Tirtoyudo District, Malang Regency, East Java. 
The purposes of this research are to know the sensory characteristics of brown 
sugar and the effects of adding brown sugar to the sensory quality of Robusta 
Tirtoyudo coffee. 

This research involved 110 untrained panelists. The research begins with 
sensory evaluation using Free Choice Profiling (FCP) method to determine brown 
sugar attribute which is followed by Just-About-Right Method (JAR) to determine 
the most optimal brown sugar product. Then, brown sugar was applied to 
Robusta Tirtoyudo coffee and evaluated using the JAR method to determine the 
effects on the sensory quality. Data was analyzed using Penalty Analysis method 
in XLSTAT 2019 software. In addition to sensory data, the research also 
analyzed the chemical content of brown sugar, Robusta Tirtoyudo coffee powder, 
and Robusta Tirtoyudo coffee brewed without sugar, with addition of white sugar 
and brown sugar. 

The results of the research showed 9 attributes of brown sugar were 
significantly different; sweetness, sour taste, bitter taste, sweet aroma, vanilla 
aroma, brown color, yellow color, clumping appearance and sticky texture. 
Between three brown sugar products, CSR was the most optimal product with 1 
not optimal attribute from 17 attributes. Robusta Tirtoyudo coffee without addition 
of sugar has 3 attributes that were not optimal, while coffee with addition of brown 
sugar has 5 attributes and coffee with the addition of white sugar has 8 not 
optimal attributes. The sweetness attribute in Robusta Tirtoyudo coffee with the 
addition of brown sugar was at the optimal level. 

 

Key words : Brown Sugar, Just-About-Right, Robusta Tirtoyudo Coffee, Sensory 

Profile 
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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini, pemanfaatan gula merah tebu di Indonesia belum maksimal dan 

hanya sebagian orang saja yang tahu mengenai gula merah tebu. Gula merah 

tebu (brown sugar) adalah produk gula yang berasal dari tebu, biasanya 

diperoleh dari penguapan dan memekatkan ekstrak tebu yang telah dipres yang 

kemudian dikristalisasi (Asikin et al., 2016). Direktorat Jendral Perkebunan 

(2015) menyatakan bahwa produksi tebu tahun 2013-2015 terus mengalami 

peningkatan. Menurut Direktorat Jendral Perkebunan (2017), luas area lahan 

perkebunan tebu cukup meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Pada 

tahun 2017, diketahui luas area perkebunan tebu untuk produksi gula kristal putih 

adalah sebesar 453.456Ha dengan jumlah produksi sebanyak 2.465.450 ton. 

Sedangkan luas area perkebunan untuk produksi gula merah tebu pada tahun 

2017 adalah sebesar 35.288 Hadengan 30.565 Ha luas area panen. Dengan 

luas tersebut, produksi gula merah tebu dapat mencapai 120.932 ton. 

Dalam beberapa sumber, gula merah tebu memiliki bermacam-macam 

sebutan seperti jaggery, panela, dan gula non sentrifugal. Nama-nama tersebut 

bervariasi berdasarkan letak geografinya (Jeferson, 2018). Gula merah tebu 

dikenal memiliki karakteristik flavor coklat.  Ciri khas yang dimiliki gula merah 

tebu adalah berwarna coklat karena masih adanya kandungan tetes tebu. Dalam 

proses pembuatannya, gula merah tebu hanya melalui proses pengolahan 

minimal sehingga kandungan nutrisinya tetap terjaga, contohnya kandungan 

mineral dan vitamin (Ducat, 2015). Di Indonesia, brown sugar seringkali 

disamakan dengan gula merah yang berasal dari palem atau aren. Sehingga 

hanya industri atau produsen roti dan permen yang memanfaatkan gula merah 

tebu dari tebu di Indonesia. Berdasarkan penelitian Huai-Xiang Tian (2018) 

mengenai penggunaan gula merah tebu pada pembuatan bumbu ayam, 

dijelaskan bahwa bumbu ayam dengan penambahan gula merah tebu memiliki 

rasa yang lebih sedap dan lebih kaya rasa sehingga gula merah tebu dikatakan 

dapat meningkatkan flavor dan memberikan rasa yang lebih enak. 

Menurut Asikin et al.(2016), gula merah tebu juga dapat ditambahkan pada 

produk minuman seperti teh dan kopi. Kopi merupakan komoditas tropis yang 

banyak diperdagangkan di seluruh dunia. Kopi biasa dikonsumsi di kalangan 

masyarakat karena memiliki rasa yang unik dan mengandung kafein (Nawrot, 
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2003) untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi kelelahan (Smith, 

2002). Indonesia adalah negara produsen kopi terbesar ketiga di dunia dengan 

memiliki beberapa varian kopi dengan citarasa dan aroma kopi yang unik. 

Direktorat Jenderal Perkebunan (2014) menyatakan jenis kopi yang paling 

banyak ditanam adalah kopi Robusta, dengan luas perkebunan lebih dari 80% 

dari total luas area perkebunan kopi di Indonesia. Kopi Robusta Tirtoyudo 

merupakan salah satu kopi spesialiti Indonesia yang masih jarang dikenal oleh 

masyarakat Indonesia karena minimnya informasi sensoris maupun kandungan 

kimianya. 

Metode Just-About-Right (JAR) merupakan metode yang umum digunakan 

dalam penelitian terhadap konsumen untuk mengidentifikasi suatu atribut produk 

terdapat dalam level terlalu tinggi, terlalu rendah, atau tepat. Dengan 

menghubungkan intensitas atribut dan tingkat penerimaan pada masing-masing 

atribut maupun keseluruhan produk, data kuantitatif yang diperoleh dari metode 

ini dapat digunakan dalam pengembangan produk serta dapat mengetahui 

atribut yang berperan penting dalam penerimaan produk tersebut (Rothman dan 

Parker, 2012). Metode JAR sudah digunakan dalam evaluasi sensoris selai 

anggur dan kismis (Rababah, 2012), penentuan konsentrasi ideal sukrosa dalam 

keju Petit Suisse (Esmerino), dan membandingkan persepsi dan penerimaan 

konsumen terhadap tingkat kematangan steak (Chan, 2013).   

Melihat besarnya potensi gula merah tebu dalam penggunaannya, pada 

penelitian ini dilakukan karakterisiasi profil sensoris gula merah tebu dan 

pengaruhnya terhadap kualitas sensoris Kopi Robusta Tirtoyudo dengan 

menggunakan metode Just-About-Right (JAR) melibatkan sebanyak 110 panelis 

tidak terlatih. Penelitian diawali dengan evaluasi sensoris berupa Free Choice 

Profiling (FCP) untuk memperoleh atribut gula merah tebu yang kemudian 

dilanjutkan dengan metode JAR untuk memperoleh produk gula merah tebu 

terbaik. Setelah itu, gula merah tebu terbaik diaplikasikan pada Kopi Robusta 

Tirtoyudo dan dievaluasi menggunakan metode JAR. Melalui metode tersebut, 

dapat diperoleh intensitas atribut dan data kesukaan panelis terhadap gula 

merah tebu dan kopi dengan penambahan gula merah tebu. Dengan harapan, 

gula merah tebu dapat disukai dan tingkat penerimaan sensorisnya meningkat 

serta dimanfaatkan secara luas. Dalam penelitian ini juga dilakukan uji kimia 

berupa analisis kadar kafein, total padatan terlarut, total gula, total asam dan 

kadar asam klorogenat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah profil sensoris gula merah tebu? 

2. Bagaimanakah karakteristik gula merah tebu yang terbaik? 

3. Bagaimanakah pengaruh penambahan gula merah tebu terhadap kualitas 

sensoris kopi Robusta Tirtoyudo? 

 
1.3 Tujuan 

 
1. Mengetahui profil sensoris gula merah tebu 

2. Mengetahui karakteristik gula merah tebu terbaik  

3. Mengetahui pengaruh penambahan gula merah tebu terhadap kualitas 

sensoris kopi Robusta Tirtoyudo 

 
1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan saran bagi 

produsen gula merah tebu untuk dapat meningkatkan kualitas sensoris 

produknya sehingga tingkat penerimaan produk oleh konsumen dapat 

meningkat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru 

bagi pembaca  khususnya mengenai profil atribut sensoris gula merah tebu dan 

pengaruhnya dalam pengaplikasiannya pada kopi Robusta Tirtoyudo.  

.  
1.5 Hipotesis  

Diduga gula merah tebu memiliki atribut berwarna coklat, ukuran partikel 

seragam, aroma manis, aroma caramel, aroma sari tebu, rasa manis, rasa 

karamel, rasa gula tebu, dan rasa asin. Serta penambahan gula merah tebu 

diduga dapat lebih memperbaiki kualitas sensoris Kopi Robusta Tirtoyudo 

dibandingkan dengan penambahan gula putih.  
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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Gula 

Indonesia memiliki potensi menjadi produsen gula dunia karena dukungan 

agroekosistem, luas lahan, dan tenaga kerja. Disamping itu prospek pasar gula di 

Indonesia cukup menjanjikan dengan konsumsi sebesar 4,2-4,7 juta ton/tahun. 

Gula merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat dan industri yang saat 

ini masih terus menjadi masalah karena masih terjadi kekurangan produksi 

dalam negeri, sementara kebutuhan gula masyarakat Indonesia terus meningkat 

(Dirjen Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian, 2009). 

Menurut Darwin (2013), gula adalah suatu karbohidrat sederhana karena 

dapat larut dalam air dan langsung diserap tubuh untuk diubah menjadi energi. 

Secara umum, gula dibedakan menjadi dua yaitu monosakarida yang terbentuk 

dari satu molekul gula contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa, serta 

disakarida yang terbentuk atas dua molekul gula, contohnya sukrosa (gabungan 

glukosa dan fruktosa), laktosa (gabungan glukosa dan galaktosa), dan maltosa 

(gabungan dari dua glukosa). Gula merupakan salah satu bahan tambahan 

pangan berupa pemanis yang umum dikonsumsi masyarakat. Selain itu, gula 

juga digunakan sebagai stabilizer dan pengawet dalam pembuatan bahan 

pangan.  

Gula yang dikonsumsi akan dialokasikan sebagai sumber energi dalam 

tubuh. Namun kebutuhan energi tiap individu akan berbeda antara satu dengan 

yang lainnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti jenis kelamin, 

berat badan, usia, dan aktivitas yang dilakukan.  Jenis gula yang dijual secara 

umum di pasaran tersedia beberapa macam, seperti gula pasir putih, gula merah 

tebu, dan gula aren. Gula pasir putih merupakan pemanis yang paling umum 

digunakan. Gula merah tebu adalah gula yang dalam pembuatannya 

ditambahkan beberapa molasses (Saulsbury, 2011). Sedangkan gula aren 

adalah produk pemanis yang diolah dari nira kelapa/aren. Umumnya disebut 

sebagai gula merah karena memiliki warna merah kecoklatan (Darwin, 2013). 

Gula pasir adalah sukrosa yang dimurnikan menjadi bahan makanan berbentuk 

butiran-butiran kristal berwarna putih berasa manis yang diperoleh dari tanaman 

tebu (mengandung kurang lebih 14-12 % sukrosa). Gula ini merupakan jenis gula 

yang diproduksi dalam jumlah yang sangat tinggi karena kebutuhannya dalam 

berbagai sektor produksi produk pangan dan minuman.  
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2.2 Gula Merah Tebu 

Gula merah tebu merupakan salah satu produk industri gula tebu yang 

mengandung nilai gizi lebih tinggi dibandingkan gula putih. Dalam proses 

pembuatannya, gula merah tebu dihasilkan dari mendehidrasi ekstrak tebu tanpa 

melalui tahapan sentrifugasi. Gula tersebut  juga umum disebut sebagai gula 

non-sentrifugal. Dalam perkembangannya, gula merah tebu memiliki beberapa 

nama yang berbeda pada tiap negara, contohnya kokuto di Jepang, panela di 

Amerika Selatan, serta jaggery di Asia Selatan dan  Afrika (Asikin et al., 2014).  

Gula merah tebu memiliki karakteristik berwarna coklat yang khas. Saat ini, 

gula merah tebu sudah diproduksi secara luas di beberapa negara dan wilayah. 

Warna coklat pada gula merah tebu disebabkan karena keberadaan molasse. 

Molasse mengandung sukrosa, glukosa, asam amino, vitamin, ion metal, dan 

komponen lainnya (Ducat et al., 2015).  Gula merah tebu mengandung beberapa 

nutrisi dan senyawa bioaktif yang dapat memiliki fungsi biologis dengan 

memberikan keuntungan pada kesehatan manusia. Asikin (2016) menyebutkan 

bahwa gula merah tebu mengandung aktivitas antioksidan, cytopotective, 

antikarsinogenik, dan antiangiogenesis. Selain itu, juga terdapat senyawa bioaktif 

berupa fenolik dan polikosanol yang diketahui memiliki aktivitas antiaterosklerosis 

(Asikin, 2008). Menurut Jaffe (2015), gula merah tebu membantu dalam 

meningkatkan sistem imun dan menurunkan risiko terjadinya diabetes dan 

hipertensi. Perbandingan kandungan nutrisi pada gula putih dan gula merah tebu 

dapat dilihat pada Tabel 2.1 

 

Tabel 2.1 Perbandingan Kandungan Nutrisi Gula Putih dan Gula Merah Tebu 

Kandungan Nutrisi Satuan Gula Putih Gula Merah Tebu 

Kadar Air % 0,23 1,34 
Energi kcal 389 380 
Protein % 0 0,12 
Karbohidrat % 99,77 98,09 
Total Gula % 97,81 97,02 
Kalsium (Ca) mg/100g 1 83 
Zat Besi (Fe) mg/100g 0,06 0,71 
Magnesium (Mg) mg/100g 0 9 
Fosfor (P) mg/100g 0 4 
Kalium (K) mg/100g 2 133 
Natrium (Na) mg/100g 2 28 
Seng (Zn) mg/100g 0,01 0,03 
Niasin mg/100g 0 0,110 
Vitamin B-6 mg/100g 0 0,041 
Folat (DFE) µg/100g 0 1 

Sumber: USDA National Nutrient Database for Standard Reference (2018) 
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Gula merah tebu memiliki karakteristik yang bertentangan dengan gula 

halus. Gula merah tebu merupakan jenis gula tidak melalui banyak proses kimia. 

Oleh karena itu, konsumen menganggap gula merah tebu sebagai pengganti 

yang lebih alami dibandingkan dengan gula putih. Gula merah tebu adalah gula 

mentah yang memiliki karakteristik lembab dan berwarna gelap yang diperoleh 

setelah tahapan dehidrasi tebu. Dalam proses pembuatannya yang tidak melalui 

proses pemurnian, gula merah tebu yang diproduksi dapat mempertahankan 

kandungan kalsium dan zat besi, serta beberapa vitamin dan mineral. Jenis gula 

ini mudah dikenali dari warna dan rasanya, yang mirip dengan sari tebu atau 

cairan hasil perasan tebu (Orlandi et al., 2017). Guerra (2010) menyebutkan 

bahwa gula merah tebu merupakan salah satu produk dengan nilai nutrisi yang 

tinggi karena hampir seluruh kandungan dari hasil ekstraksi tebu dapat 

dipertahankan, seperti sukrosa, glukosa dan fruktosa serta senyawa yang lain 

sepert air, protein, padatan terlarut, dan golongan mineral yang penting untuk 

tubuh yaitu K, Ca, P, Mg, Na, Fe, Mn, Zn, dan Cu. Spesifikasi gula merah tebu 

dapat dilihat pada Tabel 2.2 

 

Tabel 2.2 Syarat Mutu Brown Sugar SNI 01-6237-2000 

No. Parameter Satuan 
Persyaratan 

Kualitas I Kualitas II 

1. Kondisi    
 - Aroma - Spesifik Spesifik 
 - Rasa - Spesifik Spesifik 

 - Warna - 
Coklat muda 
hingga tua 

Coklat muda 
hingga tua 

 - Penampakan - Tidak ada fungi Tidak ada fungi 
2. Komponen tak larut air, b/b % Maks 1,0 Maks 5,0 
3. Air, b/b % Maks 8,0 Maks 10,0 

4. 
Gula (terukur sebagai 
sukrosa), b/b 

% Min 65 Min 60 

5. 
Gula pereduksi (terukur 
sebagai glukosa), b/b 

% Maks 11 Maks 14 

6. 
Bahan tambahan pangan 
pengawet 

   

 - Residu mg/kg Maks 20 Maks 20 
 - Benzoat mg/kg Maks 200 Maks 200 

7. Kontaminasi logam    
 - Timbal (Pb) mg/kg Maks 2,0 Maks 2,0 
 - Tembaga (Cu) mg/kg Maks 2,0 Maks 2,0 
 - Seng (Zn) mg/kg Maks 40,0 Maks 40,0 
 - Timah (Sn) mg/kg Maks 40,0 Maks 40,0 
 - Merkuri (Hg) mg/kg Maks 0,03 Maks 0,03 

8. Kontaminasi arsen mg/kg Maks 1,0 Maks 0,1 

Sumber: Standar Nasional Indonesia (2000) 
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Dikarenakan adanya keberadaan beberapa  komponen pengotor dan 

memiliki kelembaban tertentu, gula merah tebu tidak memiliki umur simpan yang 

lama (Ducat, 2015). Dalam resep modern, gula merah tebu sering digunakan 

untuk menguatkan flavor, seperti pada makanan yang dipanggang. 

Pemanfaatannya dapat digunakan sama seperti penggunaan gula putih, camilan, 

atau dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan permen, minuman, 

dan produk roti. Gula merah tebu dapat memberikan rasa manis, gosong, sangit, 

dan aroma seperti karamel karena adanya beberapa kandungan senyawa asam 

dan heterosiklik didalamnya (Asikin et al., 2014).  

Menurut Asadi (2017), gula merah tebu dapat diproduksi melalui dua 

tahapan yang berbeda. Metode pertama adalah yang paling umum digunakan di 

industri gula dari tebu, yaitu metode kristalisasi. Gula tebu mentah mengandung 

flavor yang khas untuk karakteristik yang diinginkan pada gula merah tebu. 

Dalam metode ini, ekstraksi nira tebu dikristalisasi dan mengasilkan massecuite. 

Saat tahapan sentrifugasi, massecuite tidak seluruhnya tercuci sehingga tetap 

menyisakan mother-liquor flavor pada kristal. Sedangkan metode kedua adalah 

metode pencampuran. Dalam metode ini dilakukan pencampuran gula pasir putih 

dengan tetes tebu dengan kadar tertentu untuk memberikan flavor dan warna 

yang sesuai dengan keinginan kosumen. Dengan metode ini, formulasi dapat 

dikontrol karena dilakukan penambahan bahan secara terpisah. Tetapi metode 

kristalisasi adalah metode yang paling efektif dari segi biaya. Tipe gula merah 

tebu terbagi menjadi dua, yaitu light (golden) brown sugar  dan dark brown sugar. 

Perbedaan diantara kedua gula merah tebu tersebut adalah kadar tetes tebu 

yang terkandung.   Light (golden) brown sugar mengandung sekitar 3,5% tetes 

tebu, sedangkan  dark brown sugar  mengandung 6,5% tetes tebu (Lyocks, 

2016). Skema pembuatan gula merah tebu dapat dilihat pada Gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Skema Produksi Gula Putih dan Gula merah tebu 

Sumber: Clemens et al. (2016) dan Asikin et al. (2015) 

 

 

2.3 Kopi 

Kopi merupakan salah satu minuman yang banyak dikonsumsi oleh 

masyarakat Indonesia (Farhaty dan Muchtaridi, 2016). Minuman ini dihasilkan 

dari seduhan kopi yang berbentuk bubuk. Kopi bubuk berasal dari biji kopi halus 

yang telah mengalami penyangraian dan penggilingan atau penumbukan (Hayati, 

2012). Tanaman kopi adalah komoditi perkebunan dengan nilai ekonomis cukup 

tinggi. Dalam memproduksi buah kopi, tanaman kopi memerlukan waktu 3 tahun 

dalam pertumbuhannya (Rahardjo, 2012).  

Terdapat empat jenis kopi yang paling sering dikonsumsi, yaitu kopi 

arabika, kopi robusta, kopi liberika, dan kopi ekselsa. Diantara keempat jenis kopi 

tersebut, kopi arabika dan kopi robusta adalah jenis kopi yang paling ekonomis 

dan diperdagangkan secara komersial. Kopi arabika memiliki cita rasa yang kaya 

dan rendah kadar kafein dibandingkan robusta (Rahardjo, 2012). Tanaman kopi 

pertamakali dikenal di Benua Afrika. Tanaman kopi masuk di Indonesia pertama 

kali sekitar tahun 1696-1699 yang dibawa oleh VOC dengan tujuan utama untuk 

bahan penelitian. Namun karena memberikan keuntungan dalam perdagangan, 

Tebu 

Sortasi dan ekstraksi 

Klarifikasi 

Perebusan dan evaporasi 

Sentrifugasi 

Gula Putih 

 

Ampas tebu 

Kristalisasi 

Pengeringan Brown Sugar  

Refining 
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bibit kopi tersebut disebarkan ke berbagai daerah untuk ditanam (Afriliana, 

2018). Daerah perkebunan kopi di Indonesia terdapat di Bogor, Priangan, Kediri, 

Besuki (Kabupaten Situbondo), Palembang, Bukit Barisan, Deli, Tapanuli, Liwa 

(Lampung), Pegunungan Verbeek, dan Manggarai (Flores) (Suwarto, 2014). 

Berikut ini merupakan sistem taksonomi kopi (Rahardjo, 2012): 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi : Spermatophyta (Tumbuhan penghasil biji) 

Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas  : Magnoliopsida (Tumbuhan berkeping dua/dikotil) 

Sub Kelas : Asteridae 

Ordo  : Rubiales 

Famili  : Rubiaceae (Suku kopi-kopian) 

Genus  : Coffea 

Spesies : Coffea sp.  

Mengkonsumsi kopi dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan 

manfaat bagi tubuh. Sehingga kopi banyak disenangi dan dikonsumsi oleh kaum 

muda maupun orang dewasa. Dari segi kesehatan, kopi mampu merangsang 

sistem pernafasan, kerja ginjal, membantu asimilasi dan pencernaan makanan, 

menurunkan sirkulasi darah di otak, menenangkan perasaan, serta sebagai 

pencegah muntah sesudah operasi. Dalam industri makanan, kopi seringkali 

digunakan untuk penambah rasa dalam pembuatan makanan ringan serta 

permen (Suwarto, 2014). Kopi mengandung beberapa komponen kimia yang 

berkontribusi pada atribut sensoris yang terdapat pada minuman kopi. Atribut 

sensoris kopi dapat dilihat pada Tabel 2.3 
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Tabel 2.3 Atribut Sensoris Kopi 

Atribut Definisi 

Rasa  

Manis Rasa dasar pada larutan sukrosa 

Pahit Rasa dasar pada larutan kafein 

Asam Rasa dasar pada larutan asam sitrat 

Aroma/Flavor  

Brew-like Aroma/flavor seperti kopi sangrai yang baru diseduh 

Roasty Aroma/flavor seperti biji kopi sangrai 

Fruity/Aromatic Aroma/flavor sedikit asam dan manis pada beberapa 

buah 

Burnt/Smoky Aroma/flavor hangus 

Woody Aroma/flavor kayu 

Earthy Aroma/flavor tanah atau rumput yang baru dipotong 

Hay-like Aroma/flavor sedikit manis, kering seperti rumput kering 

Rancid Aroma oksidasi lemak 

Mouthfeel  

Kekentalan Karakteristik tebal pada permukaan mukosa 

Astringent Sensasi kering seperti teh hitam/hijau yang kurang 

matang 

Kenampakan  

Warna Warna dari kopi 

Opacity Kejenuhan warna kopi 

Oiliness Kenampakan minyak pada kopi 

Aftertaste  

Pahit Rasa dasar pada larutan kafein 

Sumber: Kreum et al (2014) dan Sensory Lexicon WCR (2016) 

 

Saat ini, sebagian besar tanaman kopi yang dikembangkan di Indonesia 

adalah kopi robusta dengan luas perkebunan sebesar 80% dari total luas area 

perkebunan kopi di Indonesia (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014). Kopi 

robusta pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1900. Jenis kopi ini memiliki 

sifat yang lebih resisten terhadap serangan hama dan penyakit. Produktivitasnya 

cukup tinggi dan mampu tumbuh pada ketinggian 400-700 m dpl dengan suhu 

21oC – 24oC. Kopi robusta memiliki ciri rasa yang menyerupai coklat, tekstur 

lebih kasar dari kopi arabika, aroma yang khas dan manis (Afriliana, 2018). Jenis 

kopi ini lebih mudah untuk dibudidayakan dan ditanam karena dapat tumbuh di 

delta sungai dibanding kopi arabica yang lebih cocok ditanam di dataran tinggi. 

Dalam waktu setahun, pohon kopi robusta mampu berbunga 4x dan dapat 

memproduksi biji kopi seberat 2 kg per tanaman sehingga dinilai memiliki 

produktivitas yang tinggi dengan biaya tanam dan pemeliharaan yang rendah 

(Ferlianto, 2006). 
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Selain terdapat empat jenis kopi, terdapat produk kopi spesialiti (specialty 

coffee). Kopi ini merupakan kopi organik yang diproduksi dan dikembangkan 

dengan paham pertanian berkelanjutan. Kopi spesialiti Indonesia diberi nama 

dengan nama letak geografis tanaman kopi tersebut dibudidayakan, seperti kopi 

Toraja dari Tana Toraja, kopi Jawa dari Pegunungan Ijen, kopi Gayo dari 

Takegon (Banda Aceh), dan kopi Kintamani dari Kintamani (Bali) (Rahardjo, 

2012). Kabupaten Malang merupakan penghasil kopi terbesar di Jawa Timur 

yang dikenal dengan kopi Amstirdam, singkatan dari empat kecamatan penghasil 

kopi, yaitu Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, 

Kecamatan Tirtoyudo, dan Kecamatan Dampit. Berdasarkan data luas dan 

produksi kopi rakyat menurut kecamatan di Kabupaten Malang dari Badan Pusat 

Statistik (2018), Kecamatan Dampit menghasilkan biji kopi robusta sebanyak 

2.387 ton, Kecamatan Tirtoyudo sebanyak 2.031 ton, Kecamatan 

Sumbermanjing Wetan sebanyak 1.840 ton, dan Kecamatan Ampelgading 

sebanyak 1.201 ton biji kopi. Kopi Tirtoyudo sudah masih kurang dikenal oleh 

banyak orang, baik di dalam maupun luar Kota Malang. Selain itu, informasi 

mengenai profil dan kualitas sensorisnya juga masih sangat sulit ditemukan. Kopi 

Tirtoyudo ditanam pada ketinggian 600-1000 mdpl. 

 
2.4 Atribut Sensoris 

Atribut produk merupakan suatu aspek yang terdapat dalam produk yang 

akan digunakan sebagai pertimbangan pengembangan produk dengan 

melibatkan penentuan manfaat yang dapat diberikan pada konsumennya (Kotler 

dan Amstrong, 2008). Keputusan yang diambil oleh konsumen untuk 

mengonsumsi suatu produk dipengaruhi oleh atribut yang terdapat pada produk 

tersebut (Schiffman dan Kanuk, 2008). Atribut sensori yang terdapat pada suatu 

produk berfungsi untuk pembanding antar produk karena atribut sensori 

merupakan karakteristik spesifik yang terdapat dalam  produk yang terbentuk dan 

dikembangkan dari formula dan proses pembuatan produk (Drake et al., 2003). 

Dalam industri, atribut sensori dapat digunakan untuk meningkatkan 

keseragaman produk dengan adanya standar atribut sensori, definisi dan 

referensi yang digunakan (Araujo et al., 2012). Dalam memasarkan produknya, 

produsen harus mengetahui sikap, perilaku, dan karakteristik konsumen terhadap 

kesukaan produk yang dipengaruhi oleh atribut sensori produk tersebut (Apandi, 

2016). 
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Nilai atribut sensori bersifat subyektif dengan pendekatan tertentu untuk 

mengukur respon indera panelis terhadap atribut sensori suatu produk. Atribut 

terbagi menjadi empat, yaitu penampilan/penampakan, aroma, mouthfeel/rasa, 

dan aftertaste/rasa yang timbul setelah mengonsumsi produk (Araujo et al., 

2012). Penampilan/penampakan produk merupakan salah satu aspek yang 

paling penting dari produk. Hal ini dikarenakan dalam mempertimbangkan 

pemilihan suatu produk, konsumen melihat penampakan produk tersebut terlebih 

dahulu dibandingkan atribut yang lainnya. Penampilan produk yang bagus dan 

baik, akan menimbulkan persepsi bahwa produk tersebut memiliki rasa yang 

enak dan kualitas yang baik (Tarwendah, 2017). Atribut sensori penampakan 

produk meliputi warna, ukuran, bentuk, tekstur permukaan, tingkat kemurnian, 

dan karbonasi produk (Meilgaard, 2006).  

Aroma merupakan bau dari produk makanan yang dapat dirasakan oleh 

manusia karena timbulnya suatu respon ketika senyawa volatil dengan 

konsentrasi yang cukup dari suatu makanan masuk ke rongga hidung dan 

dirasakan oleh sistem olfaktori. Senyawa volatil tersebut dapat masuk ke dalam 

hidung saat manusia menghirup udara dan dapat masuk ke belakang 

tenggorokan saat sedang makan (Kemp et al., 2009). Senyawa aroma dapat 

ditemukan dalam makanan, anggur, rempah-rempah, parfum, minyak wangi, dan 

minyak esensial (Tarwendah, 2017). 

Tekstur merupakan suatu atribut dari perpaduan sifat fisik berupa ukuran, 

bentuk, jumlah, dan unsur pembentukan suatu bahan yang mampu dirasakan 

oleh indra perasa dan peraba didalam mulut (Midayanto dan Yuwono, 2014). 

Atribut ini dapat dirasakan karena adanya respon dari bentuk rangsangan fisik  

akibat terjadinya kontak antara bagian dalam rongga mulut dan makan yang 

diterima oleh  tactile sense. Kekentalan/viskositas juga termasuk dari tekstur 

(Meilgaard, 2006). 

Rasa merupakan atribut yang dapat dirasakan karena adanya kandungan 

senyawa cita rasa yang dapat menimbulkan sensasi rasa (manis, pahit, asam, 

asin), trigeminal (astringent, dingin, panas), dan aroma setelah mengonsumsi 

senyawa tersebut. Citarasa merupakan suatu senyawa kimia yang dapat 

dirasakan oleh indera pegecap. Indera pengecap pada dasarnya hanya mampu 

merasakan empat rasa dasar, yaitu pahit, asam, asin, dan manis. Karena adaya 

aroma makanan, lidah juga dapat mengecap rasa lain sesuai aroma yang 

dirasakan (Midayanto dan Yuwono, 2014). 
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2.5 Evaluasi Sensori 

 Evaluasi sensori adalah sebuah metode dalam mengukur, menganalisis, 

dan menginterpretasikan respon yang ditangkap oleh indra penglihatan, 

penciuman, peraba, perasa, dan pendengaran terhadap produk pangan tertentu 

(Lawless dan Heymann, 2010). Evaluasi sensori suatu produk dapat digunakan 

untuk menilai perubahan yang dihendaki maupun tidak dalam suatu produk, 

identifikasi untuk pengembangan produk, mengevaluasi produk kompetitor, 

mengamati perubahan yang terjadi, dan memperoleh data (Ayustaningwarno, 

2014). Evaluasi sensori cukup mudah dan cepat untuk dilakukan dan relevansi 

yang cukup tinggi karena dinilai langsung oleh konsumen. Sedangkan 

kelemahan dari evaluasi sensori adalah terdapat beberapa sifat yang tidak dapat 

dideskripsikan, kondisi fisik dan mental panelis yang tidak stabil karena 

kejenuhan, turunnya kepekaan, dan ketidakpahaman panelis dengan arahan 

peneliti (Meilgaard et al., 2000).   

Evaluasi sensori dibagi menjadi dua kategori, yaitu  pengujian objektif  dan 

pengujian subjektif. Perbedaan dari kedua kategori tersebut adalah panelis yang 

dilibatkan. Pada pengujian objektif, atribut sensori produk dievaluasi oleh panelis 

terlatih. Sedagkan apda pengujian subjektif, atribut sensori produk dievaluasi 

oleh panelis konsumen (Kemp et al., 2009).  Terdapat tiga jenis metode evaluasi 

sensori, yakni uji afektif (preference/acceptance test/uji penerimaan), uji 

diskriminatif (discriminative test/uji pembeda), dan uji deskriptif (descriptive test) 

(Tarwendah, 2017).  

 
2.5.1 Uji Afektif  

Uji afektif didasarkan pada penerimaan atau preferensi suatu produk. 

Dalam uji  ini, dilakukan pengukuran tingkat kesukaan terhadap suatu produk. 

Skala yang digunakan adalah 9 skala seimbang dengan titik tengah berupa 

netral. Uji ini melibatkan penilaian seseorang akan karakteristik dari suatu produk 

yang membuat orang tersebut menyukai produk tersebut. Sehingga pada uji 

afektif panelis dapat mengemukakan tanggapan pribadi berupa kesan yang 

berhubungan dengan kesukaan atau tanggapan senang atau tidaknya terhadap 

sifat sensoris maupun kualitas produk yang diuji. Uji penerimaan lebih bersifat 

subjektif dibandingkan uji pembeda (Susuwi, 2009).  

Salah satu uji ini adalah uji hedonik dengan melibatkan panelis terlatih atau 

tidak terlatih. Skala yang tersedia pada uji hedonik adalah mulai dari sangat tidak 
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suka sampai sangat suka terhadap sampel yang diberikan. Panelis diminta untuk 

mengevaluasi setiap sampel produk dan menentukan skala kesukaannya 

terhadap sampel produk tersebut (Lawless dan Heymann 1999). Panelis yang 

digunakan pada uji tidak terlatih adalah sebanyak 30 orang (BSN 2006). Uji 

afektif salah satunya adalah uji secara kuantitatif yang terdiri dari uji pemilihan 

(preference) dan uji penerimaan (acceptance) (Meilgaard et al. 1999). Uji 

penerimaan (acceptance) digunakan untuk mengukur tingkat kesukaan panelis 

terhadap suatu produk, sedangkan uji preferensi menunjukkan ekspresi 

dipilihnya satu produk yang menonjol dibandingkan dengan produk yang lain. Uji 

preferensi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Uji secara 

langsung dilakukan dengan cara memberikan instruksi pada responden untuk 

membandingkan dua atau lebih produk secara langsung dan memilih satu yang 

paling disukai. Uji secara tidak langsung ditentukan berdasarkan skor hasil uji 

dan produk yang memiliki skor tertinggi adalah produk yang paling disukai bila 

dibandingkan dengan produk yang lain (Stone dan Sidel 2004). 

 
2.5.2 Uji Diskriminatif 

Uji diskriminatif digunakan untuk menentukan ada tidaknya perbedaan 

antara sampel. Uji diskriminatif terdiri atas dua jenis, yaitu difference test (uji 

pembeda) dan uji sensitivitas. Uji diskriminasi digunakan untuk mengetahui 

perbedaan yang dirasakan antara dua produk yang dapat dilanjutkan 

kebenarannya melalui tes deskriptif untuk mengidentifikasi dasar perbedaannya, 

atau sebaliknya (Stone et al., 2012). Uji pembeda digunakan untuk menetapkan 

apakah ada perbedaan sifat sensorik atau organoleptik antara dua sampel. Uji ini 

juga dipergunakan untuk menilai pengaruh beberapa macam perlakuan 

modifikasi proses atau bahan dalam pengolahan pangan suatu industri, atau 

untuk mengetahui adanya perbedaan atau persamaan antara dua produk dari 

komoditi yang sama (Susiwi, 2009).  

Uji pembeda terdiri dari uji perbandingan pasangan (paired comparation 

test), uji duo-trio (duo-trio test), uji segitiga (traingle test), dan uji rangking 

(ranking test). Uji perbandingan berpasangan adalah uji yang digunakan peneliti 

untuk meminta panelis menyatakan adanya perbedaan antara dua sampel yang 

disajikan. Uji duo-trio digunakan peneliti untuk meminta panelis memilih sampel 

yang sama dengan sampel standar. Uji segitiga digunakan  paneliti untuk 

meminta panelis memilih satu sampel yang berbeda diantara tiga sampel yang 
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disajikan. Sedangkan uji ranking digunakan peneliti untuk meminta panelis 

meranking sampel berkode sesuai urutannya untuk suatu sifat sensori tertentu 

(Tarwendah, 2017).  

Uji sensitivitas terdiri atas uji treshold, dimana para penelis diminta untuk 

mendeteksi level treshold suatu zat atau untuk mengenali suatu zat pada level 

treshold. Uji lainnya adalah uji pelarutan (dilution test) yang mengukur dalam 

bentuk larutan jumlah terkecil suatu zat dapat terdeteksi. Kedua jenis uji di atas 

dapat menggunakan uji pembeda untuk menentukan treshold atau batas deteksi. 

Penggunaan uji diskriminatif salah satunya uji rating intensitas dilakukan sebelum 

uji penerimaan (uji hedonik). Uji rating intensitas bertujuan untuk menentukan 

karakteristik atribut sensori tertentu seperti kategori tekstur, warna, aroma dan 

rasa yang bervariasi dari sejumlah sampel (3-6 sampel) (Meilgaard et al. 1999). 

Panelis yang digunakan pada uji rating intensitas dapat berupa panelis terlatih 

sebanyak 8-12 orang dan panelis tidak terlatih minimum 30 orang (Lawless dan 

Heymann 1999). Menurut BSN (2006) panelis terlatih yang digunakan dalam uji 

sensori adalah sebanyak 6 orang dan panelis tidak terlatih sebanyak 30 orang. 

Selanjutnya, syarat–syarat panelis adalah tertarik terhadap uji sensori, konsisten 

dalam mengambil keputusan, berbadan sehat, bebas dari penyakit THT (Telinga 

Hidung Tenggorokan), tidak buta warna serta gangguan psikologis, tidak 

menolak makanan yang akan diuji (tidak alergi), tidak melakukan uji 1 jam 

sebelum makan dan menunggu minimal 20 menit setelah merokok, makan 

permen karet, makanan dan minuman ringan. 

 

2.5.3 Uji Deskriptif 

Uji deskriptif berfungsi untuk dapat menentukan karakteristik produk dan 

intensitas dari karakteristik produk tersebut. Uji ini sering digunakan untuk 

memperoleh atribut suatu produk pangan yang berkaitan dengan karakteristik 

sensori serta pemanfaatan metode ini sangat luas karena mampu memberikan 

hasil deskripsi yang cukup lengkap dan mendetail mengenai karakteristik produk 

pangan yang diujikan. Selain itu, uji deskriptif ini juga banyak digunakan untuk 

mengetahui penerimaan suatu produk, pengendalian mutu, dan pertimbangan 

untuk pengembangan produk (Tarwendah. 2017). 

Uji desktiptif terdiri atas tiga uji, yaitu uji scoring/scaling, uji flavor profile  & 

texture profile dan Qualitative Descriptive Analysis (QDA). Angka yang digunakan 

dalam sistem scoring adalah menilai intensitas produk dengan susunan 
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meningkat atau menurun. Pendekatan skala yang digunakan pada uji skoring 

dihubungkan dengan deskripsi tertentu dari atribut mutu produk. Pada Uji 

flavor/texture profile dilakukan penguraian karakteristik aroma dan flavor serta 

karakteristik tekstur makanan. Uji ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan 

suatu produk makanan secara lengkap, melihat perbedaan contoh diantara grup, 

melakukan identifikasi khusus misalnya off-flavor dan menunjukkan adanya 

perubahan intensitas dan kualitas tertentu. Sedangkan uji QDA digunakan untuk 

menilai karakteristik atribut sensori dalam bentuk kuantitatif yang dilakukan 

setelah menyeleksi dan melatih panelis (Permadi, 2018). 

Metode Rate-All-that-Apply (RATA) adalah metode kuantitatif untuk 

melakukan sensory profiling. Metode ini bertujuan untuk dapat mengetahui  

persepsi konsumen dalam menentukan karakteristik suatu produk sehingga 

dapat diketahui adanya perbedaan antar sampel secara objektif. Sedangkan 

metode Check-All-that-Apply (CATA) merupakan metode kualitatif dan tidak 

menentukan intensitas pada setiap atribut yang dipilih (Ares et al., 2014). 

Kelebihan dari metode RATA adalah memberikan kesempatan kepada panelis 

untuk menggambarkan seberapa besar intensitas atribut yang dirasakannya 

(Ares et al., 2014). 

Free Choice Profiling (FCP) merupakan metode penentuan atribut dengan 

memberikan kebebasan kepada panelis untuk mendeskripsikan atribut yang 

terdapat pada suatu produk. FCP termasuk dalam analisis deskriptif sensoris 

yang didasarkan pada persepsi seseorang terhadap makanan dengan 

karakteristik yang sama namun dapat dideskripsikan dengan cara yang berbeda 

oleh tiap individu (Williams, 1984).  FCP dibuat sebagai prosedur yang lebih 

cepat karena tidak diperlukan pelatihan. Jumlah deskriptor sensoris sampel yang 

disebutkan sangat beragam, bergantung pada pengalaman panelis dan 

keakraban panelis terhadao produk. Untuk mengatasi beragamnya atribut antar 

panelis, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Generalized 

Prosecutes Analysis (GPA). Teknik ini dapat mengambil data dari matriks dengan 

ukuran yang berbeda, membuat plot konsensus untuk masing-masing penilai, 

dan kemudian menerjemahkan, mengubah, dan membuat skala untuk membuat 

konsensus tunggal dari masing-masing penilai (Donaldson, 2012). GPA 

mengubah data sehingga dapat menghindari variasi atau interpretasi yang 

berbeda dari atribut tetapi masih memungkinkan adanya perbedaan sensoris 

(Kitzberger, 2016). FCP juga bisa diolah menggunakan panel analysis dengan 
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menggunakan XLSTAT sehingga diperoleh atribut sensoris yang memiliki 

perbedaan signifikan pada suatu produk. 

Flash Profiling (FP) merupakan uji deskriptif yang merupakan kombinasi 

dari Free Choice Profiling (FCP) dan metode ranking. Keunggulan FP adalah 

prosedur komparatif untuk mengevaluasi produk secara keseluruhan (Delarue 

dan Sieffermann, 2004). Panelis hanya memberi peringkat atribut produk yang 

berfokus pada perbedaan yang dirasakan. Flash profiling telah diterapkan untuk 

menggambarkan perbedaan produk pangan seperti selai (Dairou dan 

Sieffermann, 2002), produk susu (Delarue dan Sieffermann, 2004), apel dan 

puree buah pir (Tarea et al., 2007), dan anggur (Perrin et al. , 2008). Kelemahan 

FP menjadi metode komparatif adalah jumlah sampel yang dapat diuji 

bergantung pada kategori produk (Varela dan Ares, 2012). Dalam penelitian 

Montanuci (2015), FP terbukti merupakan teknik yang mudah dan cepat dan 

menunjukkan korelasi yang baik antara panelis, atribut, serta hasil karakterisasi 

fisiokimia jus buah markisa. 

 
2.6  JAR (Just-About-Right) 

Just-About-Right (JAR) umum digunakan dalam penelitian konsumen untuk 

mengidentifikasi apakah atribut suatu produk termasuk dalam skala terlalu tinggi, 

terlalu rendah, atau tepat (just about right) pada produk tersebut. Penggunaan 

skala JAR digunakan untuk memperoleh data kuantitatif dalam pengembangan 

produk dengan menghubungkan intesitas atribut dan tingkat penerimaan pada 

masing-masing atribut atau keseluruhan produk. Sehingga dapat diketahui atribut 

yang memiliki peranan penting dalam penerimaan produk tersebut (Rothman dan 

Parker, 2012). Skala JAR biasa digunakan pada tahap awal pengembangan 

produk ketika solusi sistematis belum tersedia atau waktu maupun biaya sangat 

diperhatikan (Li, 2014). 

Metode JAR memiliki skala dengan jumlah ganjil (pada umumnya diantara 

tiga hingga sembilan skala). Metode ini melibatkan panelis tidak terlatih dengan 

tujuan untuk dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu produk (Gere, 

2017). Dalam metode ini nilai hedonik juga diukur, sehingga hasil dari atribut JAR 

dapat dianalisis. Skala JAR merupakan skala dengan dua kutub, dimana pada 

kedua ujung skala tersebut memiliki ungkapan kesan yang saling berlawanan 

seperti “tidak manis” dan “terlalu manis” dengan titik tengah “just about right” atau 



 

18 
 

“just right”. Skala tersebut  dinilai berdasarkan standar ideal masing-masing 

panelis (Li, 2014). Contoh skala JAR dapat dilihat pada Gambar 2.2 

 

Gambar 2.2 Contoh Skala JAR 

 
Sumber: Rothman dan Parker (2012) 

 

 

Skala JAR digunakan ketika ingin mengetahui respon panelis terhadap 

intensitas atau kekuatan dari atribut tertentu, dibandingkan pada tingkatan yang 

diyakini ideal. Skala ini berguna jika tingkat komponen produk yang tidak 

bervariasi secara sistematis, seperti pengujian produk kompetitor, atau untuk 

evaluasi single prototype. Dalam kasus ini, responden tidak dapat merespon 

secara langsung untuk mengubah kadar komponen melalui respon hedonik 

mereka. Skala JAR tidak dimaksudkan untuk digunakan dengan panelis terlatih 

karena panelis yang terlatih digunakan sebagai instrumen yang tidak bias untuk 

mengukur intensitas atribut, bukan untuk menilai apakah intensitasnya terlalu 

tinggi atau terlalu rendah (Rothman dan Parker, 2012).  

Keuntungan penggunaan JAR adalah menyediakan panduan formulasi, 

mudah untuk dipahami, mengidentifikasi segmen konsumen, memahami atribut 

yang mempengaruhi kesukaan, dan memiliki analisis data yang mudah hingga 

kompleks. Skala JAR akan memberikan panduan tentang atribut produk mana 

yang berada pada tingkat "ideal" dan mana yang tidak. Ketika atribut tidak JAR, 

skala JAR dapat memberikan informasi mengenai perubahan yang mungkin 

untuk dilakukan. Skala JAR telah dirancang dengan benar dan atribut dipilih 

dengan tepat. Skala ini juga umumnya dipahami oleh peneliti dan panelis 

sehingga membuat hasil mudah untuk dikomunikasikan. Ketika digunakan dalam 

mengorelasikan JAR dengan skala hedonik, skala JAR memiliki potensi untuk 
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membantu dalam memahami atribut mana yang memiliki dampak terbesar pada 

rasa suka; informasi tambahan tentang akhir skala JAR yang harus dihindari 

(terlalu kuat atau terlalu lemah) juga dapat ditentukan. Peneliti dapat 

menggunakan informasi ini untuk memprioritaskan atribut yang perlu disesuaikan 

selama reformulasi, dan cara menyesuaikannya. Selain itu, atribut yang bukan 

JAR tetapi tidak berdampak pada penerimaan produk dapat diabaikan (Rothman 

dan Parker, 2012). Kekurangan dari metode ini adalah dapat menimbulkan bias 

yang disebabkan oleh persepsi. Contohnya, orang yang sedang diet dan 

menghindari pemanis atau rasa manis akan memberikan nilai yang cendering 

negatif dan tidak sesuai karena produk tersebut dinilai terlalu manis akan 

mempengaruhi tingkat kesukaannya (Li, 2014).  

 
2.7 Palete Cleanser 

Palate cleanser merupakan komponen yang sangat penting dalam evaluasi 

sensoris karena kemampuannya dalam membersihkan mulut sebelum maupun 

saat pergantian antar sampel. Johnson dan Vickers (2004) menyatakan bahwa 

palate cleanser merupakan makanan atau minuman yang dapat menetralkan 

lidah. Palate cleanser mampu meningkatkan keakuratan hasil evaluasi sensoris 

dengan cara menghilangkan atau meminimalkan residu dari flavor atau sensasi 

yang ditimbulkan oleh sampel didalam mulut yang dapat mengganggu jalannya 

evaluasi sensoris suatu produk pangan sehingga akan mengubah intensitas 

yang dirasakan melalui adaptasi. Lucak dan Delwiche (2009) menyebutkan 

bahwa palate cleanser yang efisien dapat mencegah timbulnya perbedaan 

signifikan pada sampel yang sama. Oleh karena itu, palate cleanser dibutuhkan 

untuk menurunkan peluang terjadinya kekeliruan dalam menguji antar sampel 

sehingga hasil menjadi lebih akurat.   

Lucak dan Delwiche (2009) melakukan penelitian mengenai efek dari 

beberapa palate cleanser table water cracker, air dari mata air, larutan pektin, 

susu, cokelat, dan air hangat terhadap makanan yang dikelompokkan dalam 

kategori manis, pahit, berlemak, pedas, astringent, cooling dan non-lingening. 

Dalam penelitian tersebut diperoleh hanya table water crakers yang merupakan 

palete cleanser yang paling efektif. Table water craker disebut sebagai palete 

cleanser universal karena dapat digunakan pada seluruh kategori makanan yang 

diujikan. Johnson dan Vickers (2004) menyebutkan  diantara  air soda, baby 

carrots, unsalted top crackers, krim keju dan filtered water, air soda dapat 
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menetralkan rasa pahit pada semua konsentrasi. Sedangkan untuk sampel 

manis, palate cleanser yang efektif adalah air dan crackers (Zhao dan Tepper, 

2007). 

 

2.8        Penelitian Tedahulu 

2.8.1     Penelitian Evaluasi Sensoris Gula 

Penelitian terdahulu mengenai evaluasi sensoris gula dapat dilihat pada 

Tabel 2.4 

Tabel 2.4 Penelitian Evaluasi Sensori Gula 

No. Nama 
Peneliti 

Judul Jurnal Metode Hasil Penelitian 

1. Garcia 
(2017) 

Physicochemical 
and sensory 
(aroma and 
colour) 
characterisation 
of a 
non-centrifugal 
cane sugar 
(‘‘panela”) 
beverage 

Sampel panela 
berasal dari daerah 
geografis Colombia 
yang berbeda. Yang 
dianalisa hanya 
aroma dan warna. 
Panelis diposisikan 
pada zona odour-
active dan 
mendeskripsikan 
aroma yang telah 
dihirup pada sniffing 
port.  

Aroma yang dideskripsikan 
panelis sebagai flavor 
panela (seperti karamel) 
adalah senyawa volatil 2-
metil pirazin dan furfural. 
Dan warna panela yang 
paling disukai adalah yang 
berwarna cerah. 
 
 

 

2. Urbanus 
(2014) 

Sensory 
Differences 
Between Beet 
and Cane 
Sugars 

Menggunakan 2 
merek gula beet dan 
2 merek gula tebu. 
Tiap gula isajikan 1 
gram pada wadah 
plastik dengan 3 
digit kode. 
Melibatkan 100 
panelis dengan 
metode tetrad test. 
Gula dievaluasi rasa 
dan aromanya 
dengan dan tanpa 
menggunakan 
penjepit hidung. 
Data dianalisa 
dengan 
menggunakan 
IFPrograms

TM 

software. Selain itu 
juga dilakukan 
Descriptive Analysis 
Panel dengan 
melibatkan 10 
panelis. Gula 
disajikan pada cup 
plastik sebanyak 12 

Meskipun komposisi gula 
beet dan gula tebu hampir 
identik (>99%), data dari 
tetrad test menunjukkan 
panelis dapat membedakan 
keduaya. Perbedaan yang 
signiifikan diperoleh dengan 
evaluasi tanpa penjepit 
hidung. Sedangkan dengan 
penjepit hidung diperoleh 
hasil tidak signifikan. 
Sehingga senyawa volatil 
dianggap bertanggung 
jawab dalam perbedaan 
gula beet dan gula tebu. 
Sedangkan dari uji 
deskriptif, 8 atribut memiliki 
perbedaan yang signifikan 
antar gula. 
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gram. Data 
dianalisa dengan 
menggunakan Ms 
Excel an XLStat.  

3.  Orlandi 
(2016) 

Physicochemical 
and Sensory 
Quality of Brown 
Sugar: Variables 
of 
Processing 
Study 

Sampel gula merah 
tebu disajikan pada 
gelas transparan 
dengan air mineral. 
Melibatkan 25 
panelis.  

Hasil analisis menunjukkan 
bahwa varietas 
berpengaruh besar 
terhadap atribut warna, 
granularity, aroma manis, 
rasa manis dan 
kelarutannya dalam mulut 
dimana varietas RB965917 
dianggap sebagai gula 
yang lebih jernih, dengan 
granula yang lebih besar, 
aroma dan rasa manis yang 
intens dan kelarutan dalam 
mulut yang rendah. Variasi 
jenis tebu juga berpengaruh 
pada hasil akhir produk. 
Data preferensi secara 
keseluruhan menunjukkan 
bahwa panelis lebih 
memilih gula yang lebih 
gelap warnanya, butirannya 
kecil, memiliki aroma manis 
dan flavor yang kurang 
intens dan kelarutan dalam 
mulut yang tinggi. 

4. Tian 
(2018) 

Evaluating taste 
contribution of 
brown sugar 
in chicken 
seasoning using 
taste 
compounds, 
sensory 
evaluation, and 
electronic 
tongue 

Melibatkan 12 
panelis yang telah 
diseleksi dan dilatih 
menggunakan 
metode QDA. 
Panelis diminta 
mengevaluasi 
bumbu ayam 
dengan gula yang 
berbeda. 10 gram 
bumbu ayam 
dilarutkan pada 1 
liter air distilasi, 
kemudian disajikan 
pada cup plastik 
dengan kode tiga 
angka acak. Data 
dianalisa 
menggunakan 
ANOVA dengan 
software SPSS.  

Tidak terdapat perbedaan 
signifikan dalam atribut 
sensori sampel berupa 
atribut ayam, bawang, lada, 
MSG, dan retensi. Pada 
sampel menggunakan 
larutan gula memiliki rasa 
umami dan full-body yanng 
lebih rendah dengan rasa 
asin dan astringent yang 
kuat. Rasa pahit dan 
astrigent pada sampel 
dengan larutan gula 
disebabkan oleh tingginya 
kandungan kalsium dan 
magnesium. Sampel 
dengan gula putih memiliki 
rasa umami yang lebih 
rendah. Sampel dengan 
gula merah tebu memiliki 
rasa umami dan full-body 
yang lebih tinggi dan rasa 
astringent yang lebih 
rendah. Data menunjukkan 
sampel dengan gula merah 
tebu memiliki rasa yang 
lebih harmoni dan rasa 
umami yang natural dan 
lebih kuat. 
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2.8.2    Penelitian Evaluasi Sensoris menggunakan Metode JAR (Just-
About-Right) 

 
Penelitian terdahulu mengenai evaluasi sensori menggunakan metode JAR 

(Just-About-Right) dapat dilihat pada Tabel 2.5 

Tabel 2.5 Penelitian menggunakan Metode JAR (Just-About-Right) 

No. Nama 
Peneliti 

Judul Jurnal Metode Hasil Penelitian 

1. Rababah 
(2012) 

Evaluation of 
the  
Nutraceutical, 
Physiochemical 
and Sensory 
Properties of 
Raisin Jam 

Melibatkan 50  
panelis tidak terlatih. 
Menggunakan 9 
skala hedonik, dan 5 
skala JAR. Analisa 
data menggunakan 
general linear model 
(GLM) dengan 
software SAS Versi 
8.2 

Tidak terdapat perbedaan 
yang signifikan (P <0,05) 
antara selai anggur dan 
selai kismis utuh atau giling 
untuk kesan keseluruhan, 
flavor keseluruhan, rasa 
keseluruhan, dan rasa 
manis, sedangkan selai 
anggur dan selai kismis 
terdapat perbedaan dari 
keseluruhan selai kismis 
untuk tekstur keseluruhan, 
warna keseluruhan, dan 
atribut JAR dari kekerasan, 
warna, dan konsistensi.  

2. Esmerino 
(2013) 

The influence 
of sweeteners 
in probiotic 
Petit Suisse 
cheese in 
concentrations 
equivalent to 
that of sucrose 

Melibatkan 15 
panelis terlatih. Hasil 
analisis sensori 
menggunakan skala 
JAR diperoleh 
dengan Software 
Sensor Jaringan 
FIZZ (Biosystemes), 
dan dianalisis 
dengan analisis 
regresi linier 
sederhana dan 
analisis histogram 
batang 
menggunakan Excel 
2007 

Konsentrasi sukrosa yang 
diperlukan untuk 
mendapatkan rasa manis 
yang dianggap ideal untuk 
keju Petit Suisse rasa 
stroberi dapat ditentukan, 
dan ditetapkan sebagai 
15,17%, yang dibulatkan 
menjadi 15,2% untuk 
memfasilitasi percobaan 
berikutnya. 

3.  Freitas 
dan 
Mattietto 
(2013) 

Ideal  
sweetness of 
mixed juices 
from Amazon 
fruits 

Melibatkan 52 
konsumen jus buah 
Amazon dengan 5 
sampel dengan 
kadar sukrosa yang 
berbeda. Analisa 
menggunakan 10 
skala JAR. Data 
dianalisa dengan 
general linear model 
(GLM) 

Konsentrasi gula yang 
dianggap ideal untuk 
ditambahkan pada 
campuran jus cupuassu, 
acerola, dan açaí adalah 9,5 
g gula/100 ml jus. Pada 
campuran jus soursop, 
camu-camu, dan yellow 
Mombin, kadar gula yang 
ideal adalah 10,7 g gula/100 
ml jus. 

4. Chan 
(2013) 

Comparison of 
consumer 
perception and 
acceptability for 
steaks cooked 
to different 

Melibatkan 30 
panelis. Skala jar 
digunakan ntuk 
mengevaluasi steak 
dan foto steak yang 
sesuai dengan 7 

Tidak terdapat perbedaan 
yang signifikan antara 
metode presentasi, yaitu 
steak matang secara 
langsung dan melalui foto. 
Terdapat interaksi yang 



 

23 
 

endpoints: 
Validation of 
photographic 
approach 

skala penerimaan 
dan 7 skala JAR. 
Anaisa data 
dilakukan dengan 
split plot type 
arrangement. Pair-
wise differences 
menggunakan 
Fisher’s LSD. 

signifikan antara 
kematangan dan metode 
presentasi pada penerimaan 
dan skor just right. Steak 
medium memiliki skor just 
right yang paling dekat 
dengan 4, yang didefinisikan 
sebagai skor optimal untuk 
kematangan. Untuk foto, 
steak medium well dan well 
done memiliki skor yang 
jauh lebih tinggi (p<0,05) 
dari yang lainnya, tetapi 
tidak ada kecenderungan 
yang jelas diamati dengan 
meningkatnya tingkat 
kematangan.  

5. Hong 
(2011) 

Sensory 
Characteristics 
and Cross-
Cultural 
Consumer 
Acceptability of 
Bulgogi 
(Korean 
Traditional 
Barbecued 
Beef) 

Melibatkan 42 
panelis dari Seoul 
(Korea Selatan), 53 
panelis dari Davis 
(U.S.A), dan 39 
panelis dari St. Paul 
(U.S.A). Dalam 
evaluasi uji 
penerimaan 
konsumen 
digunakan 9 skala 
JAR  dan 9 skala 
hedonik. Analisa 
statistik dilakukan 
dengan 
menggunakan 
ANOVA, duncan’s 
multiple range tests, 
dan 2-tailed t-tests. 
Semua analisa 
statistik dilakukan 
menggunaan 
software SPSS. 

Karakteristik sensori Bulgogi 
dipengaruhi secara 
signifikan oleh formulasi. 
Perubahan karakteristik 
sensori ini dirasakan oleh 
konsumen dan 
memengaruhi skor JAR. 
Perbedaan signifikan dalam 
skor intensitas pada 
konsumen Korea 
menunjukkan bahwa 
konsumen Korea, yang lebih 
sering mengenal Bulgogi 
daripada konsumen AS, 
mungkin telah 
mengembangkan 
sensitivitas dan intensitas 
ideal yang lebih tinggi, 
Namun, konsumen Korea 
dan AS menilai kesamaan 
keseluruhan terhadap 
produk adalah sama, lebih 
suka yang tinggi kadar gula 
dan soy sauce (SSS). Hasil 
ini menunjukkan bahwa AS 
tingkat hedonik dari 
konsumen Bulgogi tidak jauh 
berbeda dari konsumen 
Korea, meskipun mereka 
memamerkan beberapa 
perbedaan peringkat 
hedonik dan JAR.  
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2.8.3  Penelitian Evaluasi Sensoris menggunakan Metode FCP (Free-

Choice-Profiling) 

 

Penelitian terdahulu mengenai evaluasi sensori menggunakan metode FCP 

(Free-Choice-Profiling) dapat dilihat pada Tabel 2.6 

Tabel 2.6 Penelitian menggunakan Metode FCP (Free-Choice-Profiling) 

No. Nama 
Peneliti 

Judul Jurnal Metode Hasil Penelitian 

1. Santos 
(2012) 

Free Choice 
Profiling, 
Acceptance 
and Purchase 
Intetion in The 
Evaluation of  
Different 
Biscuit 
Formulation 

Melakukan seleksi 
panelis dengan 
memilih panelis 
yang menjawab 
dengan benar pada 
uji pembeda. 
Sebanyak 15 
panelis terlatih 
diperoleh. Dalam 
evaluasi sampel, 
digunakan 9 skala 
intensitas dan form 
FCP. Data dianalisis 
menggunakan  
Generalized 
Procrustes Analysis 
dengan XLStat. 

Diperoleh sebanyak 98 
atribut. Beberapa atribut 
yang disebutkan tidak 
menunjukkan korelasi yang 
tinggi dengan dimensi utama 
dari GPA. Sehingga 
diperoleh hanya tiga dimensi 
yang cukup sesuai untuk 
menjelaskan  hasil. Sampel 
1 dan 2 setelah di 
karakterisasi diketahui 
bahwa memiliki atribut 
warna kekuningan, 
penampakan pipih, aroma 
buah markisa, aroma 
alamai, flavor buah markisa, 
flavor residu buah markisa, 
tekstur yang lembut, dan 
tekstur yang rapat  

2. Vit 
(2011) 

Sensory 
perception of 
tropical honeys 
by Spanish 
consumers, 
using free 
choice profile 

Menjelaskan terlebih 
dahulu mengenai 
FCP kepada 
panelis. Kemudian 
mempersilahkan 
panelis untuk 
mengisi atribut 
menurut pendapat 
masing-masing.  5 
sampel madu 
disajikan dengan 
tiga kode acak. 
Palate cleanser 
yang digunakan 
adalah air mineral. 
Kemudian panelis 
diminta 
mengevaluasi 
intensitas sampel 10 
skala. Data dianalisa 
menggunakan GPA 

Delapan panelis 
memberikan ratarata 13 
atribut pada 5 jenis madu. 
Diperoleh madu melipona 
memiliki bau sarang, rasa 
pahit dan gurih, aroma 
bunga yang sangat khas, 
mellow dan buah jeruk. 
Sedangkan madu 
scaptotrigona ditandai oleh 
sensasi trigeminal yang 
menyegarkan dan astringen, 
rasa manis dan pahit, dan 
aroma dan aroma buah. 
Warna kuning madu 
Tetragonula dirasakan 
dengan aroma dan aroma 
yang difermentasi, pedas di 
mulut, dan aroma bunga di 
hidung dengan partikel 
tersuspensi. 
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III METODE PENELITIAN 

 
 
 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Sensoris Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada bulan Februari 2019 hingga April 2019. 

 
3.2 Alat dan Bahan 

1.2.1 Alat 

Peralatan yang digunakan untuk penelitian utama yaitu uji sensoris adalah 

timbangan digital untuk menimbang berat sampel, cup kertas untuk wadah 

sampel gula merah tebu, gelas kertas untuk sampel kopi, sendok plastik untuk 

mengambil sampel, dan alat penyeduh kopi french press merek Cookmaster IT-

B52 berbahan kaca dengan kapasitas 600 ml. 

 
1.2.2 Bahan 

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah gula merah tebu dengan 

merek Ricoman, CSR dan SIS. Kopi robusta yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Kopi Robusto Tirtoyudo dari Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. 

Palete Cleanser yang digunakan adalah air mineral dan plain crackers.  Fungsi 

dari palate cleanser adalah untuk membersihkan mulut dari sisa sampel 

sebelumnya agar tidak mempengaruhi respon indera untuk sampel selanjutnya. 

Bahan-bahan tersebut didapatkan dari Amstirdam Coffee dan supermarket di 

area Kota Malang. Gula merah tebu merek Ricoman merupakan produk gula 

merah tebu asal Indonesia yang diproduksi oleh PT. ADDA JAYA INDONESIA, 

CSR merupakan produk gula merah tebu asal Australia yang diproduksi oleh 

Sugar Australia Pty Ltd, dan merek SIS merupakan produk gula merah tebu asal 

Singapura yang diproduksi oleh SIS’88 Pte Ltd. 

 
3.3 Panelis 

Penelitian ini melibatkan panelis tidak terlatih atau panelis konsumen. 

Panelis yang terlibat dalam penelitian sebanyak 110 orang yang direkrut secara 

acak di civitas Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. Berdasarkan 

SNI 01-2346-2006, jumlah panelis tidak terlatih yang dilibatkan pada uji sensoris 
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adalah minimal sebanyak 30 orang dengan syarat tertarik dalam melakukan uji, 

konsisten dalam mengambil keputusan, tidak melakukan uji 1 jam sesudah 

makan, menunggu minimal 20 menit setelah merokok dan mengonsumsi 

makanan/minuman ringan, tidak menggunakan kosmetif seperti parfum dan 

lipstik pada saat dilakukan uji bau, bebas dari penyakit, alergi dan gangguan 

psikologis. Semakin banyak jumlah panelis tidak terlatih yang dilibatkan dalam 

penelitian dapat mengurangi bias. 

 
3.4 Metode 

Pada penelitian ini digunakan metode Free Choice Profiling (FCP). Free 

Choice Profiling merupakan metode evaluasi sensori deskriptif untuk 

menentukan atribut sensori produk. Dengan metode FCP, panelis diminta untuk 

bebas mendeskripsikan atribut yang dirasakannya. Sehingga dari hasil uji 

tersebut, diperoleh data atribut yang paling sering muncul dan dirasakan oleh 

mayoritas panelis.  

Atribut sensori yang diperoleh dari sesi satu, yaitu metode Free Choice 

Profiling (FCP), selanjutnya digunakan untuk menentukan intensitas atribut dan 

menentukan sampel gula merah tebu terbaik dengan menggunakan metode 

Just-About-Right (JAR). Just-About-Right (JAR) merupakan sebuah metode 

evaluasi sensori untuk mengukur intensitas dari atribut yang dimiliki oleh sebuah 

produk pangan dengan panelis sebagai sumber data dan informasi. Panelis 

diminta mengevaluasi sampel dengan memilih intensitas atribut sensori dari 

produk gula merah tebu dimana digunakan 5 skala intensitas. Panelis akan 

menilai masing-masing atribut memiliki tingkatan yang terlalu tinggi, terlalu 

rendah, atau sudah tepat. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian skala hedonik 

pada masing-masing atribut tersebut dan produk secara keseluruhan.  

 
3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini adalah lembar kuesioner yang digunakan oleh 

panelis sebagai media dalam memberikan pendapat, tanggapan, atau 

mengutarakan persepsinya terhadap sampel sesuai dengan hasil 

pengindraannya. Lembar kuesioner yang diberikan pada panelis diantaranya: 

1. Kuesioner 1 berisi lembar persetujuan panelis 

2. Kuesioner 2 berisi kuesioner identitas panelis 

3. Kuesioner 3 berisi kuesioner Free Choice Profiling (FCP) 
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4. Kuesioner 4 berisi Just-About-Right (JAR) 

 
3.6 Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian ini diawali dengan menentukan atribut sensori gula 

merah tebu menggunakan metode Free Choice Profiling (FCP). Dengan metode 

FCP, akan diperoleh atribut sensori dari suatu produk karena dalam metode 

tersebut panelis diminta untuk bebas mendeskripsikan atribut yang dirasakannya. 

Atribut yang disebutkan juga berasal dari panelis dan menggunakan bahasanya 

sendiri. Peneliti tidak menyediakan pilihan atribut yang terdapat pada sampel. 

Dari hasil uji tersebut, diperoleh data atribut yang paling sering muncul dan 

dirasakan oleh mayoritas panelis. Data yang diperoleh selanjutnya akan 

digunakan dalam metode JAR gula merah tebu. 

Dengan atribut gula merah tebu yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan 

uji sensori gula merah tebu menggunakan metode JAR untuk mencari merek 

gula merah tebu dengan karakteristik sensori terbaik. Panelis akan diberikan 

kuesioner JAR dan diminta untuk menilai intensitas dan tingkat kesukaan 

terhadap atribut sampel. Skala JAR yang digunakan adalah 5-point-scale, yang 

terdiri dari “terlalu rendah”, “agak rendah”, “Just Right”, “cukup tinggi”, “terlalu 

tinggi” pada masing-masing atribut sensoris produk. Panelis memberi centang 

pada tempat yang telah tersedia dan juga terdapat skala kesukaan terhadap 

masing-masing atribut dan produk secara keseluruhan. Pada kedua uji tersebut, 

sampel yang digunakan disajikan dalam cup kertas sebanyak 2 gram per sampel 

yang telah diberi kode 3 digit yang berbeda. Sebelum melakukan uji sensoris dan 

saat pergantian sampel, indera pengecapan dinetralkan dengan mengonsumsi 

palete cleanser yang telah disediakan. Gula merah tebu dengan karakteristik 

sensoris terbaik dilakukan analisa kadar air, total gula dan warna. 

Setelah diperoleh produk gula merah tebu dengan karakteristik sensoris 

terbaik, selanjutnya dilakukan uji untuk mengetahui pengaruh penambahan gula 

merah tebu terhadap kualitas atribut sensoris kopi robusta Tirtoyudo dengan 

metode Just-About-Right (JAR). Panelis akan diberikan kuesioner JAR dan 

diminta untuk menilai intensitas dan tingkat kesukaan terhadap atribut sampel. 

Skala JAR yang digunakan adalah 5-point-scale, yang terdiri dari “terlalu rendah”, 

“agak rendah”, “Just Right”, “cukup tinggi”, “terlalu tinggi” pada masing-masing 

atribut sensoris produk. Panelis memberi centang pada tempat yang telah 

tersedia dan juga terdapat skala kesukaan terhadap masing-masing atribut dan 
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produk secara keseluruhan. Sampel kopi diseduh dengan menggunakan teknik 

french press berdasarkan panduan Specialty Coffee Association of America 

(2016), yaitu 33 gram kopi medium-coarse grind diseduh dengan 600 ml air 

panas bersuhu ±93,3oC. Sampel kopi disajikan dengan 3 perlakuan penyeduhan 

yang berbeda, yaitu kopi tanpa gula, kopi dengan penambahan gula putih dan 

kopi dengan penambahan gula merah tebu. Takaran gula yang digunakan 

diperoleh dari hasil kuesioner yaitu dengan rasio kopi dan gula adalah 1:2,25. 

Sampel disajikan dalam gelas kertas yang telah diberi kode 3 digit angka acak 

yang berbeda. Sebelum melakukan uji sensoris dan saat pergantian sampel, 

indera pengecapan dinetralkan dengan mengonsumsi palete cleanser yang telah 

disediakan.  

 
3.7 Pengumpulan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan 

software XLStat. Data FCP dianalis dengan menggunakan Panel Analysis 

sehingga diperoleh atribut sampel. Selanjutnya data JAR dianalisa dengan 

menggunakan penalty analysis. Mean drops diplottkan terhadap persentase 

respon yang diberikan oleh konsumen sebagai mean drop plot. Atribut dengan 

persentase konsumen paling tinggi dan penalty paling besar dapat ditemukan di 

kuadran kanan atas plot, memberikan ringkasan atas diagnostik masalah paling 

penting untuk suatu produk.  
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3.8 Diagram Alir Penelitian 

3.8.1 Skema Penelitian 

 

 

 

  Penentuan Atribut 

 

 

 

 

Uji penerimaan atribut sensoris  

Gula merah tebu  

 

Analisis data 

 

 

 

 

 

Uji pengaruh penambahan gula putih dan gula merah tebu  

terhadap kualitas sensoris 

 kopi robusta Tirtoyudo 

 

 

Analisis data 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Skema Penelitian 

Panelis 

Gula merah tebu terbaik  

Atribut Sensoris Gula Merah Tebu 

Free Choice Profiling 

Just About Right 

Uji Kandungan Kimia: 

- Kadar Air 

- Total Gula 

- Total Padatan 

-  Impurities 

Just About Right 

Hasil 

Uji Kandungan Kimia: 

- Kadar Kafein 

- Kadar Gula (Sukrosa) 

- Total Asam 

- Kadar Asam 

Klorogenat 
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3.8.2 Persiapan Sampel Gula Merah Tebu 

 

 

 

Ditimbang 2 gram 

 

Ditempatkan pada cup kertas dengan sendok,  

dan diberi kode tiga digit angka acak 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Persiapan Sampel Gula Merah Tebu 

 

3.8.3 Persiapan Sampel Kopi 

 

 

Diseduh dengan 

 teknik French Press (1:18) 

 

 

 

 

 

Ditempatkan pada gelas kertas dan diberi kode 3 digit angka acak 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir Persiapan Sampel Kopi 

Gula Merah Tebu 

Sampel 

Sampel 

Kopi Tirtoyudo 

Kopi Tanpa Gula 
Kopi dengan Gula 

Putih (1:2,25) 

Kopi dengan Gula 

Merah Tebu (1:2,25) 
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3.8.4 Pengujian Sampel oleh Panelis 

 

 

 

Penyajian kepada panelis dengan urutan secara acak 

 

Panelis melakukan evaluasi sensoris 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Diagram Alir Pengujian Sampel oleh Panelis 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1 Penentuan Atribut Sensoris Gula Merah Tebu  

Penentuan atribut sensoris gula merah tebu dilakukan dengan metode 

sensoris Free Choice Profiling (FCP). Uji ini melibatkan 110 orang panelis tidak 

terlatih (88 perempuan, 32 laki-laki) yang direkrut secara acak di kalangan 

mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian dengan rentang usia 19 hingga 32 

tahun, latar belakang dari berbagai suku, mengetahui informasi dan pernah 

mengonsumsi gula merah tebu. Dalam uji ini, panelis diminta untuk 

mengidentifikasi atribut sensoris dari tiga merek produk gula merah tebu yaitu 

merek Ricoman, merek CSR, dan merek SIS dengan menyebutkan atribut rasa, 

aroma, penampakan, dan tekstur apa saja yang terdapat pada produk disertai 

dengan besar intensitas atribut produk tersebut pada garis yang sudah 

disediakan. Data yang diperoleh dianalisa menggunakan panel analysis pada 

XLSTAT. Panel analysis adalah metode yang bertujuan untuk menentukan 

atribut dengan memberikan kebebasan kepada panelis dalam mendeskripsikan 

atribut yang terdapat pada suatu produk. Pada Tabel 4.1 dapat dilihat data dari 

hasil seluruh aribut yang disebutkan oleh panelis.  

Hasil dari panel analysis menunjukkan bahwa atribut gula merah tebu 

berupa rasa manis, rasa asam, rasa pahit, aroma manis, aroma vanila, warna 

coklat, warna kuning, penampakan menggumpal, dan tekstur lengket memiliki p-

value <0,5 sehingga atribut-atribut tersebut berpengaruh nyata terhadap produk. 

Sedangkan atribut lainnya dengan hasil p-value yang memiliki nilai >0,05 

menunjukkan hasil tidak signifikan. Gula merah tebu memiliki karakteristik mirip 

seperti panela atau sari tebu karena dalam proses pembuatannya tidak melalui 

proses pemurnian, sehingga dapat dengan mudah dikenali dari segi warna dan 

flavornya (Orlandi, 2017).  .   
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Tabel 4.1 Hasil Panel Analysis Gula merah tebu 

Deskriptor p-value 

Rasa Manis 0,002* 

Rasa Asam 0,007* 

Rasa Karamel 0,980 

Rasa Asin 0,573 

Rasa Vanila 0,162 

Rasa Gurih 0,109 

Rasa Pahit 0,017* 

Rasa Kopi 0,309 

Rasa Hangus 0,166 

Rasa Susu 0,091 

Rasa Coklat 0,607 

Rasa Madu 0,602 

Rasa Kurma 0,305 

Rasa Tebu 0,283 

Aroma Manis 0,016* 

Aroma Karamel 0,115 

Aroma Hangus 0,223 

Aroma Vanila 0,011* 

Aroma Asam 0,984 

Aroma Coklat 0,216 

Aroma Pahit 0,330 

Aroma Menyengat 0,870 

Aroma Kayu 0,534 

Aroma Molase 0,988 

Aroma Kopi 0,283 

Aroma Madu 0,798 

Aroma Kurma 0,470 

Aroma Tebu 0,508 

Aroma Susu 0,420 

Warna Coklat < 0,0001* 

Warna Kuning < 0,0001* 

Penampakan Cerah 0,214 

Warma Keemasan 0,136 

Warna Merah 0,079 

Penampakan Basah 0,185 

Penampakan Menggumpal 0,000* 

Tekstur Halus 0,225 

Tekstur Berpasir 0,305 

Tekstur Kelarutan 0,791 

Tekstur Keseragaman 0,564 

Tekstur Lengket 0,016* 

Tekstur Keras 0,601 

Keterangan:   Treshold p-value: 5%; Tanda (*) menunjukkan nilai berbeda nyata 
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Atribut rasa manis muncul karena adanya kandungan gula pada gula 

merah tebu. Berdasarkan SNI 01-6237-2000 gula merah tebu mengandung 

sukrosa dengan batas minimal 65% pada baku mutu I dan minimal 60% pada 

baku mutu II.  Atribut asam gula merah tebu dapat berasal dari kandungan asam 

yang terdapat pada gula merah tebu. Gula merah tebu mengandung beberapa 

asam organik (asam sitrat dan asam malat) dan asam lemak (asam laurat, asam 

palmitat, asam stearat, asam oleat, asam linoleat, asam eikosanoat, asam 

behenat, dan asam dokosaheksanoat) (Nurhayati, 1996). Beberapa bagian yang 

berbeda pada tebu dapat memberikan rasa pahit pada gula merah tebu. Gula 

merah tebu mengandung beberapa ion logam. Ion logam dapat memberikan rasa 

asin, pahit, dan astringent pada flavor gula merah tebu (Tian, 2018). Dalam gula 

merah tebu terdapat senyawa volatil berupa furan  yang berkontribusi dalam 

memberikan aroma manis, gosong, pungent, dan karamel yang terbentuk dari 

reaksi maillard (Matsakidou et al., 2010).  Warna coklat dan kuning pada gula 

merah tebu disebabkan karena adanya kandungan molasses. Kandungan asam 

amino bebas dan gula pereduksi yang terkandung dalam bahan baku 

menyebabkan terjadinya reaksi maillard selama proses pengolahan  sehingga 

warna gula merah tebu menjadi coklat. Semakin tinggi reaksi maillard, maka 

warna coklat pada gula merah tebu akan semakin pekat (Asikin et al., 2013) dan 

adanya zat pengotor juga dapat menurunkan kecerahan warna gula merah tebu 

(Marwan, 2014). Tekstur lengket dan menggumpal disebabkan karena adanya 

kandungan air pada gula sehingga menimbulkan karakteristik seperti pasir basah 

(Verruma-Bernardi et al., 2007).  

 

4.2  Uji Penentuan Sampel Gula Merah Tebu Terbaik menggunakan Metode 

JAR (Just About Right) 

 
Atribut gula merah tebu telah diperoleh pada tahapan sebelumnya, antara 

lain rasa manis, rasa asam, rasa pahit, aroma manis, aroma vanila, penampakan 

coklat, penampakan kuning, tekstur menggumpal dan lengket. Tahapan 

penentuan produk gula merah tebu terbaik dilakukan dengan menggunakan 

metode JAR (Just-About-Right) melibatkan panelis tidak terlatih sebanyak 110 

orang panelis konsumen yang dipilih dari kalangan mahasiswa Fakultas 

Teknologi Pertanian, berusia 19-32 tahun dengan latar belakang berbagai 

macam suku dan pernah mengonsumsi gula merah tebu. Pengujian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk dapat mengetahui sampel gula merah tebu terbaik dengan 
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mengidentifikasi kesesuaian tingkat kekuatan masing-masing atribut yang 

terdapat pada sampel menurut tiap panelis (Rothman dan Parker, 2012). Panelis 

diminta untuk mengevaluasi masing-masing atribut sensoris yang terdapat pada 

tiga produk gula merah tebu dengan merek yang berbeda (merek SIS (364), 

merek Ricoman (517), dan merek CSR (728)) dengan menggunakan 5 skala JAR 

(1= “terlalu lemah”, 3 = “JAR”, 5 = “terlalu kuat”) dan 9 skala hedonik (1=”amat 

sangat tidak suka”, 5=”netral”, 9=”amat sangat suka”). Data yang didapatkan 

akan dianalisa menggunakan penalty analysis pada XLStat. Pada Gambar 4.1 

dapat dilihat grafik sebaran nilai JAR pada masing-masing atribut sensori dalam 

5 skala JAR yang kemudian diubah menjadi sebaran 3 skala JAR untuk 

memudahkan dalam analisa penalty analysis dalam memperoleh mean drop. 

Skala 1 dan 2 diakumulasikan menjadi skala “terlalu lemah” serta skala 4 dan 5 

diakumulasikan menjadi skala “terlalu kuat” (Rothman dan Parker, 2012). 
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Gambar 4.1 Persentase Penilaian Panelis terhadap Atribut Sensori Gula Merah 

Tebu 

Keterangan: (364) merk SIS, (517) merk Ricoman, (728) merk CSR 
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4.2.1 Uji JAR (Just-About-Right) Sampel Gula Merah Tebu SIS (364) 

Hasil uji JAR diperoleh dari pengolahan data menggunakan metode penalty 

analysis dengan α=0,05. Mean drop dikalkulasi untuk  level “terlalu lemah” dan 

“terlalu kuat” (perbedaan antara rata-rata tingkat kesukaan produk untuk level 

JAR dikurangi level “terlalu kuat” atau “terlalu lemah”). Dengan hasil tersebut, 

diperoleh nilai kesukaan yang hilang karena panelis menyebutkan produk “terlalu 

kuat” atau “terlalu lemah”. Penalty diperoleh dari perbedaan antara rata-rata 

(rata-rata JAR dikurangi rata-rata kesukaan dari gabungan dua level lainnya) 

(Iserliyska et al., 2017). Tabel penalty analysis dapat dilihat pada Tabel 4.2 

 

Tabel 4.2 Penalty Analysis Sampel Gula Merah Tebu SIS (364) 

Variabel Level % 
Mean 
Drops 

p-value Penalties p-value 

Rasa Manis 

Terlalu lemah 13,64 0,965       
JAR 30,91   0,949 0,002* 
Terlalu kuat 55,45 0,945 0,004   

Rasa Asam 

Terlalu lemah 50,00 1,139 0,000     
JAR 34,55   1,240 < 0,0001* 
Terlalu kuat 15,45 1,568    

Rasa Pahit 

Terlalu lemah 23,64 -0,450 0,208     
JAR 57,27   0,042 0,889 
Terlalu kuat 19,09 0,651    

Aroma Manis 

Terlalu lemah 25,45 0,676 0,244     
JAR 23,64   0,462 0,183 
Terlalu kuat 50,91 0,354 0,596   

Aroma Vanilla 

Terlalu lemah 50,00 0,382 0,496     
JAR 30,00   0,494 0,124 
Terlalu kuat 20,00 0,773 0,163   

Warna Coklat 

Terlalu lemah 4,55 -0,262       
JAR 47,27   0,814 0,005* 
Terlalu kuat 48,18 0,916 0,002   

Warna Kuning 

Terlalu lemah 57,27 0,615 0,043     
JAR 39,09   0,623 0,038* 
Terlalu kuat 3,64 0,738    

Penampakan 
Menggumpal 

Terlalu lemah 8,18 1,615       
JAR 35,45   1,301 < 0,0001* 
Terlalu kuat 56,36 1,255 < 0,0001   

Tekstur 
Lengket 

Terlalu lemah 17,27 0,789       
JAR 51,82   0,975 0,001* 
Terlalu kuat 30,91 1,079 0,001     

Keterangan:  Treshold: 20% ; tanda bintang (*) menunjukkan berbeda nyata dari 0  

dengan selang kepercayaan α=0,05 
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Berdasarkan tabel penalty analysis diatas, diketahui bahwa atribut produk 

berupa rasa pahit, aroma manis dan aroma vanila menunjukkan hasil penalti 

keseluruhan tidak signifikan. Sedangkan pada atribut rasa manis, rasa asam, 

warna coklat, warna kuning, penampakan menggumpal dan tekstur lengket 

menunjukkan hasil pinalti keseluruhan signifikan. Pada atribut rasa asam dan 

warna kuning, data dari penalty analysis menunjukkan hasil pinalti yang 

signifikan dengan mean drop “terlalu lemah” karena jumlah panelis yang menilai 

atribut rasa asam dan warna kuning pada mean drop level “terlalu lemah” 

melebihi 20% dari total panelis sehingga dapat memenuhi ambang mutlak. 

Sedangkan pada level “terlalu kuat”  tidak dapat terdeteksi karena frekuensi 

panelis yang menilai kurang dari 20% jumlah total panelis. Sebaliknya, rasa 

manis, warna coklat, menggumpal, dan tekstur lengket pada sampel dianggap 

“terlalu kuat” karena hasil penalti keseluruhan produk menunjukkan hasil 

signifikan dan mean drop level “terlalu kuat” karena frekuensi panelis yang 

menilai level tersebut menilai melebihi 20% dari total total panelis. Adanya p-

value yang berbeda secara signifikan dari 0 dengan selang kepercayaan 0,05 

pada level dan penalti atribut secara keseluruhan, maka level atribut tersebut 

merupakan atribut yang akan menjadi fokus dalam pengembangan produk, 

karena atribut tersebut akan mempengaruhi berkurangnya preferensi konsumen 

dalam memilih produk (Iserliyska et al., 2017).  

Rasa manis pada gula merah tebu SIS terlalu kuat menurut panelis. Rasa 

manis dipengaruhi oleh kadar total gula pada sampel gula merah tebu, sehingga 

dalam produk tersebut kadar total gula relatif masih terlalu tinggi. Rasa asam 

dianggap masih terlalu lemah oleh panelis. Gula merah tebu mengandung asam 

organik (Nuruhayati, 1996) yang dapat berkontribusi pada rasa asam. Warna 

coklat dianggap terlalu kuat dan warna kuning dianggap panelis terlalu lemah. 

Warna coklat pada gula merah tebu ditimbulkan akibat adanya reaksi maillard 

(Asikin et al., 2013) dan adanya zat pengotor (Marwan, 2014). Semakin tinggi 

reaksi maillard maka warna coklat pada gula semakin pekat (Asikin et al., 2013). 

Tingginya kadar zat pengotor dapat menyebabkan gula merah tebu menjadi 

semakin gelap (Marwan, 2014). Sampel memiliki tingkat penggumpalan dan 

lengket yang tinggi dapat dikarenakan tingginya kadar air pada produk. Kadar air 

yang tinggi menyebabkan gula menjadi lembek dan penggumpalan berlebih pada 

produk gula (Sudarmadji et al., 1989).  
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Gambar 4.2 Mean Drops Plot Sampel Gula Merah Tebu SIS (364) 

Keterangan: warna biru = “terlalu lemah”; warna merah = “terlalu kuat”; garis 
putus-putus = ambang mutlak persentase panelis 20% 

 

 

Pada Gambar 4.2, mean drop diplotkan dengan persentase panelis yang 

memberikan respon pada masing-masing atribut sensoris dari sampel gula 

merah tebu yang diujikan pada panelis. Plot dibagi menjadi empat kuadran 

menggunakan garis vertikal yang merepresentasikan 20% dari persentase 

jumlah panelis dan garis horizontal yang menunjukkan angka 0 pada mean drop. 

Bagian kanan atas grafik merupakan bagian yang sangat penting karena lebih 

dari 20% panelis memberikan penilaian pada atribut tersebut dengan level 

“terlalu kuat” atau “terlalu lemah” dan memiliki nilai mean drops lebih dari 0. Pada 

kuadran tersebut, atribut dengan level yang tertera akan menjadi fokus utama 

dalam pengembangan produk baik diperbaiki dalam segi formulasi maupun 

proses produksinya (Rothman, 2012). 20% merupakan ambang mutlak 

persentase jumlah panelis yang memberi respon. Kuadran tersebut biasa disebut 

sebagai  critical corner (Gere et al, 2017). Level atribut yang memiliki p-value 

keseluruhan produk signifikan terletak pada kuadran kanan atas dengan 
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(30,91%; 1,079) serta level atribut “terlalu lemah” pada atribut asam (50%; 1,139) 

dan warna kuning (57,27%; 0,615). 

 

4.2.2 Uji JAR (Just-About-Right) Sampel Gula Merah Tebu Ricoman (517) 

Hasil uji JAR diperoleh dari pengolahan data menggunakan metode penalty 

analysis dengan α=0,05. Mean drop dikalkulasi untuk  level “terlalu lemah” dan 

“terlalu kuat” (perbedaan antara rata-rata tingkat kesukaan produk untuk level 

JAR dikurangi level “terlalu kuat” atau “terlalu lemah”). Dengan hasil tersebut, 

diperoleh nilai kesukaan yang hilang karena panelis menyebutkan produk “terlalu 

kuat” atau “terlalu lemah”. Penalty diperoleh dari perbedaan antara rata-rata 

(rata-rata JAR dikurangi rata-rata kesukaan dari gabungan dua level lainnya). 

Tabel penalty analysis dapat dilihat pada Tabel 4.3  

 

Tabel 4.3 Penalty Analysis Sampel Gula Merah Tebu Ricoman (517) 

Variabel Level % 
Mean 
Drops 

p-value Penalties p-value 

Rasa Manis 

Terlalu lemah 24,55 0,830 0,031     
JAR 42,73   0,623 0,017* 
Terlalu kuat 32,73 0,469 0,257   

Rasa Asam 

Terlalu lemah 74,55 -0,229 0,461     
JAR 23,64   -0,216 0,483 
Terlalu kuat 1,82 0,308    

Rasa Pahit 

Terlalu lemah 28,18 0,426 0,158     
JAR 64,55   0,415 0,128 
Terlalu kuat 7,27 0,370    

Aroma Manis 

Terlalu lemah 26,36 0,165 0,858     
JAR 51,82   0,220 0,400 
Terlalu kuat 21,82 0,287 0,667   

Aroma Vanilla 

Terlalu lemah 59,09 0,221 0,458     
JAR 30,00   0,190 0,505 
Terlalu kuat 10,91 0,023    

Warna Coklat 

Terlalu lemah 56,36 0,279 0,316     
JAR 37,27   0,257 0,342 
Terlalu kuat 6,36 0,063    

Warna Kuning 

Terlalu lemah 23,64 0,405 0,426     
JAR 49,09   0,017 0,948 
Terlalu kuat 27,27 -0,319 0,558   

Penampakan 
Menggumpal 

Terlalu lemah 24,55 0,680 0,080     
JAR 54,55   0,537 0,040* 
Terlalu kuat 20,91 0,369 0,506   

Tekstur 
Lengket 

Terlalu lemah 32,73 0,982 0,001     
JAR 56,36   0,913 0,000* 
Terlalu kuat 10,91 0,704       

Keterangan:  Treshold: 20% ; tanda bintang (*) menunjukkan berbeda nyata dari 0  

dengan selang kepercayaan α=0,05 
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Berdasarkan tabel penalty analysis diatas, diketahui bahwa atribut produk 

berupa rasa asam, rasa pahit, aroma manis, aroma vanila, warna coklat dan 

warna kuning menunjukkan hasil penalti keseluruhan tidak signifikan. Sedangkan 

pada atribut rasa manis, penampakan menggumpal dan tekstur lengket 

menunjukkan hasil pinalti keseluruhan signifikan. Pada atribut rasa manis, data 

dari penalty analysis menunjukkan data kedua mean drop memenuhi ambang 

batas 20% dengan hasil pinalti level atribut yang signifikan terdapat pada mean 

drop “terlalu lemah”, sedangkan pada mean drop level “terlalu tinggi” 

menunjukkan hasil tidak signifikan. Pada tekstur lengket, data dari penalty 

analysis menunjukkan hasil pinalti level atribut yang signifikan terdapat pada 

mean drop “terlalu lemah” karena jumlah panelis yang menilai atribut tekstur 

lengket pada mean drop level “terlalu lemah” melebihi 20% dari total panelis 

sehingga dapat memenuhi ambang mutlak. Sedangkan pada level “terlalu kuat”  

tidak dapat terdeteksi karena frekuensi panelis yang menilai kurang dari 20% 

jumlah total panelis. Hal ini menunjukkan bahwa rasa manis dan tekstur lengket 

pada produk terlalu lemah sehingga dapat mempengaruhi preferensi konsumen.  

Atribut menggumpal tidak menunjukkan hasil signifikan pada kedua level mean 

drop, namun hasil penalti keseluruhan menunjukkan hasil signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa penampakan menggumpal dapat menyebabkan turunnya 

preferensi konsumen tetapi dengan uji ini tidak dapat diketahui level mana yang 

paling berpengaruh. Adanya p-value yang berbeda secara signifikan dari 0 

dengan selang kepercayaan 0,05 pada level dan penalti atribut secara 

keseluruhan, maka level pada atribut tersebut merupakan atribut yang akan 

menjadi fokus dalam pengembangan produk, karena atribut tersebut akan 

mempengaruhi berkurangnya preferensi konsumen dalam memilih produk 

(Iserliyska et al., 2017).  

Rasa manis pada gula merah tebu Ricoman terlalu lemah menurut panelis. 

Rasa manis dipengaruhi oleh kadar total gula pada sampel gula merah tebu, 

sehingga dalam produk tersebut kadar total gula relatif masih terlalu rendah. 

Tidak signifikannya  penampakan menggumpal dan lengket pada sampel dapat 

dikarenakan rendahnya kadar air pada produk. Kadar air yang rendah 

menyebabkan gula menjadi keras dan sedikitnya penampakan menggumpal 

pada produk gula (Sudarmadji et al., 1989).  
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Gambar 4.3 Mean Drops Plot Sampel Gula Merah Tebu Ricoman (517) 

Keterangan: warna biru = “terlalu lemah”; warna merah = “terlalu kuat”; garis 
putus-putus = ambang mutlak persentase panelis 20% 
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memberikan respon pada masing-masing atribut sensoris dari sampel gula 

merah tebu yang diujikan pada panelis. Plot dibagi menjadi empat kuadran 

menggunakan garis vertikal yang merepresentasikan 20% dari persentase 
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dari 20% panelis memberikan penilaian pada atribut tersebut dengan level 

“terlalu kuat” atau “terlalu lemah” dan memiliki nilai mean drops lebih dari 0. Pada 

kuadran tersebut, atribut dengan level yang tertera akan menjadi fokus utama 

dalam pengembangan produk baik diperbaiki dalam segi formulasi maupun 

proses produksinya (Rothman, 2012). 20% merupakan ambang mutlak 

persentase jumlah panelis yang memberi respon. Kuadran tersebut biasa disebut 

sebagai  critical corner (Gere et al, 2017). Level atribut yang memiliki p-value 

keseluruhan produk signifikan terletak pada kuadran kanan atas dengan 

persentase respon panelis dan mean drop yang tinggi. Pada sampel Ricoman, 

atribut yang signifikan memiliki mean drop paling tinggi dengan persentase 

respon panelis lebih dari 20%. Tekstur lengket level “terlalu lemah” memiliki 

mean drop paling tinggi yaitu 0,982 dengan 32,73% respon panelis. Selanjutnya 

rasa manis level “terlalu lemah” memiliki mean drop dibawah tekstur lengket yaitu 
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0,830 dengan 24,55% respon panelis. Menggumpal memiliki p-value berbeda 

nyata pada penalti atribut secara keseluruhan, namun pada level “terlalu lemah” 

(24,55%; 0,680) dan level “terlalu kuat” (20,91%; 0,369) tidak menunjukkan hasil 

signifkan sehingga tidak dapat diketahui level atribut menggumpal yang 

berpengaruh pada berkurangnya preferensi konsumen dalam memilih produk. 

 
4.2.3 Uji JAR (Just-About-Right) Sampel Gula Merah Tebu CSR (728) 

Hasil uji JAR diperoleh dari pengolahan data menggunakan metode penalty 

analysis dengan α=0,05. Tabel penalty analysis dapat dilihat pada Tabel 4.4 

 

Tabel 4.4 Tabel Penalty Analysis Sampel Gula Merah Tebu CSR (728) 

Variabel Level % 
Mean 
Drops 

p-value Penalties p-value 

 
Rasa Manis 

Terlalu lemah 11,82 0,786       
JAR 45,45   0,907 0,007* 
Terlalu kuat 42,73 0,940 0,010   

 
Rasa Asam 

Terlalu lemah 67,27 0,374 0,329     
JAR 26,36   0,472 0,220 
Terlalu kuat 6,36 1,507    

 
Rasa Pahit 

Terlalu lemah 43,64 -0,327 0,344     
JAR 50,91   -0,216 0,525 
Terlalu kuat 5,45 0,673    

Aroma Manis 
 

Terlalu lemah 31,82 0,632 0,275     
JAR 36,36   0,518 0,142 
Terlalu kuat 31,82 0,404 0,588   

Aroma Vanila 

Terlalu lemah 48,18 0,471 0,219     
JAR 33,64   0,265 0,461 
Terlalu kuat 18,18 -0,278    

Warna Coklat 

Terlalu lemah 38,18 0,298 0,390     
JAR 54,55   0,303 0,374 
Terlalu kuat 7,27 0,333    

Warna Kuning 

Terlalu lemah 31,82 -0,068 0,860     
JAR 49,09   -0,111 0,744 
Terlalu kuat 19,09 -0,183    

Penampakan 
Menggumpal 

Terlalu lemah 15,45 0,088       
JAR 50,91   0,111 0,744 
Terlalu kuat 33,64 0,122 0,753   

Tekstur 
Lengket 

Terlalu lemah 24,55 0,194 0,640     
JAR 56,36   0,273 0,426 
Terlalu kuat 19,09 0,374      

Keterangan:  Treshold: 20% ; tanda bintang (*) menunjukkan berbeda nyata dari 0  

dengan selang kepercayaan α=0,05 

 

Berdasarkan tabel penalty analysis diatas, diketahui bahwa atribut produk 

berupa rasa asam, rasa pahit, aroma manis, aroma vanila, warna coklat, warna 

kuning, penampakan menggumpal, dan tekstur lengket menunjukkan hasil 
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penalti keseluruhan tidak signifikan. Sedangkan pada atribut rasa manis, 

menunjukkan hasil pinalti keseluruhan signifikan. Pada rasa manis, data dari 

penalty analysis menunjukkan hasil pinalti level atribut yang signifikan terdapat 

pada mean drop “terlalu kuat” karena jumlah panelis yang menilai atribut rasa 

manis pada mean drop level “terlalu kuat” melebihi 20% dari total panelis 

sehingga dapat memenuhi ambang mutlak. Sedangkan pada level “terlalu lemah”  

tidak dapat terdeteksi karena frekuensi panelis yang menilai kurang dari 20% 

jumlah total panelis. Hal ini menunjukkan bahwa rasa manis pada produk terlalu 

kuat sehingga dapat mempengaruhi preferensi konsumen.  Adanya p-value yang 

berbeda secara signifikan dari 0 dengan selang kepercayaan 0,05 pada level dan 

penalti atribut secara keseluruhan, maka level pada atribut tersebut merupakan 

atribut yang akan menjadi fokus dalam pengembangan produk, karena atribut 

tersebut akan mempengaruhi berkurangnya preferensi konsumen dalam memilih 

produk (Iserliyska et al., 2017). Rasa manis pada gula merah tebu CSR terlalu 

kuat menurut panelis. Rasa manis dipengaruhi oleh kadar total gula pada sampel 

gula merah tebu, sehingga dalam produk tersebut kadar total gula relatif masih 

terlalu tinggi  sehingga dapat mempengaruhi turunnya preferensi konsumen 

terhadap produk. Oleh karena itu, atribut rasa manis merupakan atrbut yang tidak 

optimum dan butuh adanya pengembangan. 

 

 

Gambar 4.4 Mean Drops Plot Sampel Gula Merah Tebu CSR (728) 
Keterangan: warna biru = “terlalu lemah”; warna merah = “terlalu kuat”; garis 

putus-putus = ambang mutlak persentase panelis 20% 
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Pada Gambar 4.4, mean drop diplotkan dengan persentase panelis yang 

memberikan respon pada masing-masing atribut sensoris dari sampel gula 

merah tebu yang diujikan pada panelis. Plot dibagi menjadi empat kuadran 

menggunakan garis vertikal yang merepresentasikan 20% dari persentase 

jumlah panelis dan garis horizontal yang menunjukkan angka 0 pada mean drop. 

Bagian kanan atas grafik merupakan bagian yang sangat penting karena lebih 

dari 20% panelis memberikan penilaian pada atribut tersebut dengan level 

“terlalu kuat” atau “terlalu lemah” dan memiliki nilai mean drops lebih dari 0. Pada 

kuadran tersebut, atribut dengan level yang tertera akan menjadi fokus utama 

dalam pengembangan produk baik diperbaiki dalam segi formulasi maupun 

proses produksinya (Rothman, 2012). 20% merupakan ambang mutlak 

persentase jumlah panelis yang memberi respon. Kuadran tersebut biasa disebut 

sebagai  critical corner (Gere et al, 2017). Level atribut yang memiliki p-value 

keseluruhan produk signifikan terletak pada kuadran kanan atas dengan 

persentase respon panelis dan mean drop yang tinggi. Atribut yang signifikan 

memiliki mean drop paling tinggi dengan persentase respon panelis lebih dari 

20%. Rasa manis level “terlalu tinggi” memiliki mean drop paling tinggi pada 

kuadran kanan atas yaitu 0,940 dengan 42,73% respon panelis. Rasa manis 

“terlalu kuat” merupakan level atribut yang berpengaruh pada berkurangnya 

preferensi konsumen dalam memilih produk. 

Berdasarkan tabel analisis penalti sebelumnya, diperoleh atrbut gula merah 

tebu yang masih belum optimum ditandai dengan nilai p-value kurang dari 0,05.  

Hasil penalty analysis sampel gula merah tebu SIS memliki enam atribut tidak 

optimum, sampel gula merah tebu Ricoman memiliki tiga atribut tidak optimum, 

dan sampel gula merah tebu CSR memiliki satu atribut tidak optimum. Semakin 

banyak atribut terdapat di kuadran kanan atas, maka semakin banyak atribut dari 

produk yang harus diperbaiki. Begitupula sebaliknya, semakin sedikit atribut yang 

terdapat pada kuadran kanan atas maka produk tersebut semakin baik. 

Sehingga dalam penentuan produk gula merah tebu terbaik diperoleh produk 

gula merah tebu CSR yang paling optimum dengan hanya satu atribut yang 

masih belum optimum, yaitu atribut rasa manis. Hasil evaluasi karakteristik 

sensori dan preferensi terhadap merek gula menunjukkan adanya perbedaan 

dari segi penampakan, tekstur, maupun flavor. 

 

 



 

46 
 

4.3 Pengaruh Penambahan Gula Terhadap Kualitas Sensoris Kopi Robusta 

Tirtoyudo Seduh 

Uji pengaruh penambahan gula terhadap kualitas sensoris kopi robusta 

Tirtoyudo dilakukan dengan menggunakan metode JAR (Just-About-Right) 

melibatkan panelis tidak terlatih sebanyak 110 orang panelis konsumen yang 

dipilh dari kalangan mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian, berusia 19-32 

tahun dengan latar belakang berbagai macam suku dan mengonsumsi minuman 

kopi sedikitnya satu kali dalam satu minggu menggunakan metode JAR (Just-

About-Right). Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui 

adanya pengaruh penambahan gula merah tebu dan gula putih terhadap kualitas 

sensoris kopi robusta Tirtoyudo serta dibandingkan dengan kualitas sensoris kopi 

robusta Tirtoyudo tanpa penambahan gula dengan menggunakan 5 skala JAR 

(1= “terlalu lemah”, 3 = “JAR”, 5 = “terlalu kuat”) dan 9 skala hedonik (1=”amat 

sangat tidak suka”, 5=”netral”, 9=”amat sangat suka”). Data yang didapatkan 

akan dianalisa menggunakan penalty analysis pada XLStat (Rothman dan 

Parker, 2012). Takaran gula dan kopi yang digunakan adalah dengan 

perbandingan kopi : air = 33,3 gram : 600 gram. Sedangkan takaran gula yang 

ditambahkan adalah 29 gram gula pada 235 ml seduhan kopi. Takaran tersebut 

diperoleh dari survey online yang telah diisi oleh 100 responden dengan suara 

terbanyak. Pada Gambar 4.5 dapat dilihat grafik sebaran nilai JAR pada masing-

masing atribut sensori dalam 5 skala JAR dan 3 skala JAR. 
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Gambar 4.5 Persentase Penilaian Panelis terhadap Atribut Sensoris Kopi 

Keterangan: (689) Kopi Robusta Tirtoyudo Seduh, (523) Kopi Robusta Tirtoyudo 

Seduh dengan Penambahan Gula Putih, (482) Kopi Robusta 

Tirtoyudo Seduh dengan Penambahan Gula Merah Tebu 

 

4.3.1 Uji JAR (Just-About-Right) Sampel Kopi Robusta Tirtoyudo Seduh 

Tanpa Gula (689) 

 
Hasil uji JAR diperoleh dari pengolahan data menggunakan metode penalty 

analysis dengan α=0,05. Penalty diperoleh dari perbedaan antara rata-rata (rata-

rata JAR dikurangi rata-rata kesukaan dari gabungan dua level lainnya). Tabel 

penalty analysis dapat dilihat pada Tabel 4.5 
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Tabel 4.5 Penalty Analysis Sampel Kopi Robusta Tirtoyudo Seduh Tanpa Gula (689) 

Variabel Level % 
Mean 
Drops 

p-value Penalties p-value 

Rasa Manis 
Terlalu lemah 89,09 2,472 < 0,0001     
JAR 8,18   2,461 < 0,0001* 
Terlalu kuat 2,73 2,111    

Rasa Pahit 
Terlalu lemah 3,64 2,682       
JAR 20,00   2,080 < 0,0001* 
Terlalu kuat 76,36 2,051 < 0,0001   

Rasa Asam 
Terlalu lemah 38,18 0,560 0,395     
JAR 25,45   0,694 0,073 
Terlalu kuat 36,36 0,836 0,135   

Flavor Brew-
like 

Terlalu lemah 23,64 0,326 0,714     
JAR 55,45   0,346 0,311 
Terlalu kuat 20,91 0,368 0,676   

Flavor Roasty 
Terlalu lemah 16,36 0,686       
JAR 56,36   0,513 0,132 
Terlalu kuat 27,27 0,409 0,324   

Flavor Fruity 
Terlalu lemah 54,55 0,523 0,154     
JAR 33,64   0,685 0,055 
Terlalu kuat 11,82 1,435    

Flavor Burnt 
Terlalu lemah 17,27 0,322       
JAR 50,00   0,345 0,308 
Terlalu kuat 32,73 0,358 0,371   

Flavor Woody 
Terlalu lemah 27,27 -0,421 0,287     
JAR 58,18   -0,492 0,151 
Terlalu kuat 14,55 -0,625    

Flavor Earthy 
Terlalu lemah 42,73 -0,435 0,254     
JAR 40,91   -0,388 0,260 
Terlalu kuat 16,36 -0,267    

Flavor Hay-like 
Terlalu lemah 47,27 -0,372 0,314     
JAR 40,91   -0,238 0,491 
Terlalu kuat 11,82 0,301    

Flavor Rancid 
Terlalu lemah 44,55 0,040 0,913     
JAR 41,82   0,230 0,503 
Terlalu kuat 13,64 0,852    

Kekentalan 
Terlalu lemah 33,64 -0,171 0,900     
JAR 42,73   0,024 0,944 
Terlalu kuat 23,64 0,301 0,768   

Mouthfeel 
Astringent 

Terlalu lemah 17,27 -0,670       
JAR 43,64   0,226 0,508 
Terlalu kuat 39,09 0,623 0,074   

Penampakan 
Warna 

Terlalu lemah 16,36 0,205       
JAR 44,55   0,538 0,114 
Terlalu kuat 39,09 0,677 0,078   

Opacity 
Terlalu lemah 25,45 0,161 0,918     
JAR 45,45   0,590 0,082 
Terlalu kuat 29,09 0,965 0,041   

Oiliness 
Terlalu lemah 25,45 0,046 0,905     
JAR 60,91   0,163 0,639 
Terlalu kuat 13,64 0,382    

Aftertaste Pahit 
 

Terlalu lemah 9,09 1,417       
JAR 21,82   1,789 < 0,0001* 
Terlalu kuat 69,09 1,838 < 0,0001     

Keterangan:  Treshold: 20% ; tanda bintang (*) menunjukkan berbeda nyata dari 0  

dengan selang kepercayaan α=0,05 
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Berdasarkan tabel penalty analysis diatas, diketahui bahwa atribut Kopi 

Robusta Tirtoyudo Seduh berupa rasa asam, aroma brew-like, aroma roasty, 

aroma fruity, aroma burnt, flavor woody, flavor earthy, flavor hay-like, flavor 

rancid, mouthfeel kekentalan, mouthfeel astringent, warna, opacity dan oiliness 

menunjukkan hasil tidak signifikan. Pada atribut rasa manis, data dari penalty 

analysis menunjukkan hasil pinalti yang signifikan dengan mean drop “terlalu 

lemah” karena jumlah panelis yang menilai atribut rasa manis pada mean drop 

level “terlalu lemah” melebihi 20% dari total panelis sehingga dapat memenuhi 

ambang mutlak. Sedangkan pada level “terlalu kuat”  tidak dapat terdeteksi 

karena frekuensi panelis yang menilai kurang dari 20% jumlah total panelis. 

Sebaliknya, rasa pahit dan aftertaste pahit pada sampel dianggap “terlalu kuat” 

karena hasil penalti menunjukkan hasil signifikan pada mean drop level “terlalu 

kuat” karena frekuensi panelis yang menilai level tersebut menilai melebihi 20% 

dari total total panelis, sedangkan pada level “terlalu lemah” tidak dapat 

terdeteksi karena frekuesi panelis yang menilai kurang dari ambang batas. 

Adanya p-value yang berbeda secara signifikan dari 0 dengan selang 

kepercayaan 0,05 pada level atribut dan penalti atribut secara keseluruhan, 

maka level atribut tersebut merupakan atribut yang akan menjadi fokus dalam 

pengembangan produk, karena atribut tersebut akan mempengaruhi 

berkurangnya preferensi konsumen dalam memilih produk (Iserliyska et al., 

2017).  

Rasa manis pada sampel kopi Robusta Tirtoyudo seduh terlalu lemah 

sedangkan rasa pahit dan aftertaste pahit  terlalu kuat menurut panelis. Rasa 

manis pada kopi didefinisikan sebagai rasa manis sukrosa (Alan, 2015). Menurut 

Nebesny dan Burdryn (2006), kopi dengan tingkat kemanisan yang lebih manis 

dapat memberikan keseimbangan rasa keseluruhan yang lebih baik. Pada kopi 

robusta bubuk, konsentrasi sukrosa yang terkandung sebesar 1,6% dan gula 

reduksi sebesar 0,3% (Farah, 2012). Rasa manis yang terlalu rendah disebabkan 

oleh kadar gula yang sangat rendah dengan kadar kafein, asam klorogenat dan 

asam kuinat yang cukup tinggi. Kadar Kafein yang terkandung pada kopi robusta 

bubuk sebesar 2,4-2,5%, asam klorogenat sebesar 3,3-3,8%, dan asam kuinat 

sebesar 1% (Farah, 2012). Rasa pahit pada kopi didefinisikan sebagai rasa yang 

terdapat pada larutan kafein (Alan, 2015). Tingkat kepahitan dipengaruhi oleh 

lama waktu roasting, lama waktu seduh dan suhu yang digunakan (Lee, 2009). 
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Gambar 4.6 Mean Drops Plot Kopi Robusta Tirtoyudo Seduh Tanpa Gula (689) 
Keterangan: warna biru = “terlalu lemah”; warna merah = “terlalu kuat”; garis 

putus-putus = ambang mutlak persentase panelis 20% 
 

 

Pada Gambar 4.6, mean drop diplotkan dengan persentase panelis yang 

memberikan respon pada masing-masing atribut sensoris dari kopi seduh yang 

diujikan pada panelis. Plot dibagi menjadi empat kuadran menggunakan garis 

vertikal yang merepresentasikan 20% dari persentase jumlah panelis dan garis 

horizontal yang menunjukkan angka 0 pada mean drop. Bagian kanan atas grafik 

merupakan bagian yang sangat penting karena lebih dari 20% panelis 

memberikan penilaian pada atribut tersebut dengan level “terlalu kuat” atau 

“terlalu lemah” dan memiliki nilai mean drops lebih dari 0. Pada kuadran tersebut, 

atribut dengan level yang tertera akan menjadi fokus utama dalam 

pengembangan produk baik diperbaiki dalam segi formulasi maupun proses 

produksinya (Rothman, 2012). 20% merupakan ambang mutlak persentase 
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jumlah panelis yang memberi respon. Kuadran tersebut biasa disebut sebagai  

critical corner (Gere et al, 2017). Level atribut yang memiliki p-value keseluruhan 

produk signifikan terletak pada kuadran kanan atas dengan persentase respon 

panelis dan mean drop yang tinggi. Atribut yang signifikan memiliki mean drop 

paling tinggi dengan persentase respon panelis lebih dari 20%. Rasa manis level 

“terlalu rendah” memiliki mean drop dan persentase respon panelis paling tinggi 

pada kuadran kanan atas yaitu 2,472 dengan 89,09% respon panelis. Rasa pahit 

level “terlalu kuat” memiliki mean drop dan persentase respon panelis lebih 

rendah, yaitu 2,051 dengan 76,36% respon panelis. Atribut signifikan yang 

terakhir yaitu aftertaste pahit level “terlalu kuat” memiliki mean drop dan 

persentase respon panelis dibawa rasa pahit, yaitu 1,838 dengan 69,09% respon 

panelis. Rasa manis “terlalu lemah”, rasa pahit “terlalu kuat”, dan aftertaste pahit 

“terlalu kuat” merupakan level atribut yang berpengaruh pada berkurangnya 

preferensi konsumen dalam memilih produk. 

 

4.3.2 Uji JAR (Just-About-Right) Sampel Kopi Robusta Tirtoyudo Seduh 

dengan Penambahan Gula Putih (523) 

 
Hasil uji JAR diperoleh dari pengolahan data menggunakan metode penalty 

analysis dengan α=0,05. Tabel penalty analysis dapat dilihat pada Tabel 4.6 
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Tabel 4.6  Penalty Analysis Sampel Kopi Robusta Tirtoyudo Seduh dengan penambahan 

Gula Putih (523) 

Variabel Level % 
Mean 
Drops 

p-value Penalties p-value 

Rasa Manis 
Terlalu lemah 19,09 1,039       
JAR 30,00   0,749 0,004* 
Terlalu kuat 50,91 0,640 0,018   

Rasa Pahit 
Terlalu lemah 39,09 1,165 < 0,0001     
JAR 42,73   1,279 < 0,0001* 
Terlalu kuat 18,18 1,523    

Rasa Asam 
Terlalu lemah 40,00 0,869 0,001     
JAR 41,82   0,688 0,004* 
Terlalu kuat 18,18 0,291    

Flavor Brew-
like 

Terlalu lemah 32,73 -0,126 0,892     
JAR 46,36   -0,166 0,494 
Terlalu kuat 20,91 -0,228 0,754   

Flavor Roasty 
Terlalu lemah 27,27 0,245 0,377     
JAR 58,18   0,209 0,394 
Terlalu kuat 14,55 0,141    

Flavor Fruity 
Terlalu lemah 60,91 0,262 0,313     
JAR 34,55   0,255 0,315 
Terlalu kuat 4,55 0,158    

Flavor Burnt 
Terlalu lemah 31,82 -0,031 0,905     
JAR 50,00   0,127 0,599 
Terlalu kuat 18,18 0,405    

Flavor Woody 
Terlalu lemah 38,18 0,013 0,959     
JAR 52,73   -0,054 0,825 
Terlalu kuat 9,09 -0,334    

Flavor Earthy 
Terlalu lemah 46,36 0,322 0,210     
JAR 42,73   0,202 0,409 
Terlalu kuat 10,91 -0,310    

Flavor Hay-like 
Terlalu lemah 39,09 0,183 0,480     
JAR 54,55   0,167 0,492 
Terlalu kuat 6,36 0,067    

Flavor Rancid 
Terlalu lemah 45,45 0,197 0,429     
JAR 47,27   0,163 0,500 
Terlalu kuat 7,27 -0,048    

Kekentalan 
Terlalu lemah 27,27 0,700 0,009     
JAR 63,64   0,850 0,001* 
Terlalu kuat 9,09 1,300    

Mouthfeel 
Astringent 

Terlalu lemah 20,91 0,243 0,438     
JAR 64,55   0,343 0,172 
Terlalu kuat 14,55 0,488    

Kenampakan 
Warna 

Terlalu lemah 19,09 0,320       
JAR 60,00   0,705 0,004* 
Terlalu kuat 20,91 1,055 0,001   

Opacity 
Terlalu lemah 16,36 0,179       
JAR 56,36   0,686 0,004* 
Terlalu kuat 27,27 0,990 0,001   

Oiliness 
Terlalu lemah 23,64 0,626 0,028     
JAR 60,00   0,818 0,001* 
Terlalu kuat 16,36 1,096    

Aftertaste Pahit 
 

Terlalu lemah 45,45 0,744 0,003     
JAR 38,18   0,862 0,000* 
Terlalu kuat 16,36 1,190       

Keterangan:  Treshold: 20% ; tanda bintang (*) menunjukkan berbeda nyata dari 0  

dengan selang kepercayaan α=0,05 
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Berdasarkan Tabel 4.6 hasil penalty analysis diatas, diketahui bahwa 

atribut kopi Robusta Tirtoyudo seduh dengan penambahan gula putih berupa 

flavor brew-like, flavor roasty, flavor fruity, flavor burnt, flavor woody, flavor 

earthy, flavor hay-like, flavor rancid, mouthfeel astringent, menunjukkan hasil 

tidak signifikan. Sedangkan pada atribut rasa manis, rasa pahit, rasa asam, 

kekentalan, warna, opacity, oiliness dan aftertaste pahit menunjukkan hasil 

signifikan. Pada atribut rasa pahit, rasa asam, kekentalan, oiliness, dan aftertaste 

pahit, data dari penalty analysis menunjukkan hasil pinalti yang signifikan dengan 

mean drop “terlalu lemah” karena jumlah panelis yang menilai atribut tersebut 

pada mean drop level “terlalu lemah” melebihi 20% dari total panelis sehingga 

dapat memenuhi ambang mutlak. Sedangkan pada level “terlalu kuat”  tidak 

dapat terdeteksi karena frekuensi panelis yang menilai kurang dari 20% jumlah 

total panelis. Sebaliknya, rasa manis, warna, dan opacity pada sampel dianggap 

“terlalu kuat” karena hasil penalti keseluruhan produk menunjukkan hasil 

signifikan dan mean drop level “terlalu kuat” karena frekuensi panelis yang 

menilai level tersebut menilai melebihi 20% dari total total panelis. Adanya p-

value yang berbeda secara signifikan dari 0 dengan selang kepercayaan 0,05 

pada level dan penalti atribut secara keseluruhan, maka level atribut tersebut 

merupakan atribut yang akan menjadi fokus dalam pengembangan produk, 

karena atribut tersebut akan mempengaruhi berkurangnya preferensi konsumen 

dalam memilih produk (Iserliyska et al., 2017).  

Rasa manis pada sampel kopi Robusta Tirtoyudo seduh dengan 

penambahan gula putih terlalu kuat menurut panelis. Rasa manis pada kopi 

didefinisikan sebagai rasa manis sukrosa dengan referensi 1% larutan sukrosa 

(Alan, 2015). Menurut Nebesny dan Burdryn (2006), kopi dengan tingkat 

kemanisan yang lebih manis dapat memberikan keseimbangan rasa keseluruhan 

yang lebih baik dibandingkan kopi dengan tingkat kemanisan yang lebih rendah. 

Namun, pada rasa manis sampel ini memiliki tingkat kemanisan yang tinggi 

karena kadar gula yang meningkat akibat penambahan gula dan berdasarkan 

penelitian Calvino (1990) penambahan gula dapat menekan rasa pahit pada kopi 

atau kafein yang dapat membuat atribut rasa pahit dan aftertaste pahit dinilai 

terdapat pada level atribut “terlalu lemah”. Selain rasa pahit dan rasa asam pada 

kopi mengalami penurunan akibat penambahan gula (Savant, 2004). Gula putih 

merupakan gula yang telah dimurnikan dari zat pengotor dan hampir hanya 

mengandung sukrosa (Giani, 2018). Oleh karena itu, level oiliness dari kopi 
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seduh menjadi “terlalu lemah”. Atribut kekentalan level atribut signifikan berada 

pada “terlalu lemah” dengan persentase panelis mendekati 20%. Lemahnya 

atribut ini dapat disebabkan karena turunnya oiliness.  opacity dan warna 

signifikan pada level “terlalu kuat” tetapi dengan persentase panelis mendekati 

20%. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil panelis yang menilai 

level terlalu kuat. Atribut tersebut dinilai terlalu kuat karena dengan penambahan 

gula putih, warna dan opacity kopi mengalami sedikit peningkatan karena 

meningkatnya jumlah padatan terlarut.  

 

Gambar 4.7 Mean Drops Plot Kopi Robusta Tirtoyudo Seduh dengan 

Penambahan Gula Putih (523) 
Keterangan: warna biru = “terlalu lemah”; warna merah = “terlalu kuat”; garis 

putus-putus = ambang mutlak persentase panelis 20% 
 

 

Pada Gambar 4.7, mean drop diplotkan dengan persentase panelis yang 

memberikan respon pada masing-masing atribut sensoris dari kopi seduh yang 

diujikan pada panelis. Plot dibagi menjadi empat kuadran menggunakan garis 

vertikal yang merepresentasikan 20% dari persentase jumlah panelis dan garis 
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horizontal yang menunjukkan angka 0 pada mean drop. Bagian kanan atas grafik 

merupakan bagian yang sangat penting karena lebih dari 20% panelis 

memberikan penilaian pada atribut tersebut dengan level “terlalu kuat” atau 

“terlalu lemah” dan memiliki nilai mean drops lebih dari 0. Pada kuadran tersebut, 

atribut dengan level yang tertera akan menjadi fokus utama dalam 

pengembangan produk baik diperbaiki dalam segi formulasi maupun proses 

produksinya (Rothman, 2012). 20% merupakan ambang mutlak persentase 

jumlah panelis yang memberi respon. Kuadran tersebut biasa disebut sebagai  

critical corner (Gere et al, 2017). Level atribut yang memiliki p-value keseluruhan 

produk signifikan terletak pada kuadran kanan atas dengan persentase respon 

panelis dan mean drop yang tinggi. Atribut yang signifikan memiliki mean drop 

paling tinggi dengan persentase respon panelis lebih dari 20%. Rasa pahit level 

“terlalu lemah” memiliki mean drop paling tinggi dan persentase respon panelis 

lebih dari 20% terletak pada kuadran kanan atas yaitu dengan mean drop 1,165 

dengan 39,09% respon panelis. Rasa manis level “terlalu kuat” memiliki mean 

drop 0,640 dengan 50,91% respon panelis. Rasa asam level “terlalu level” 

memiliki mean drop 0,869 dengan 40% respon panelis. Kekentalan pada level 

“terlalu lemah” memiliki mean drop 0,700 dengan 27,27% respon panelis.  

Kenampakan warna level “terlalu kuat” memiliki mean drop 1,055 dengan 20,91% 

respon panelis. Opacity level “terlalu kuat” memiliki mean drop 0,990 dengan 

27,27%% respon panelis. Oiliness level “terlalu lemah” memiliki mean drop 0,626 

dengan 23,64% respon panelis. Sedangkan aftertaste pahit level “terlalu lemah” 

memiliki mean drop 0,744 dengan 45,45% respon panelis. Rasa manis “terlalu 

lemah”, rasa pahit “terlalu lemah”, rasa asam “terlalu lemah”, kekentalan “terlalu 

lemah”, kenampakan warna “terlalu kuat”, opacity “terlalu kuat”, dan aftertaste 

pahit “terlalu lemah” merupakan level atribut yang berpengaruh pada 

berkurangnya preferensi konsumen dalam memilih produk. 

 
4.3.3 Uji JAR (Just-About-Right) Sampel Kopi Robusta Tirtoyudo Seduh 

dengan Penambahan Gula Merah Tebu (482)  

 
Hasil uji JAR diperoleh dari pengolahan data menggunakan metode penalty 

analysis dengan α=0,05. Tabel penalty analysis dapat dilihat pada Tabel 4.7 
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Tabel 4.7 Penalty Analysis Sampel Kopi Robusta Tirtoyudo Seduh dengan penambahan 

Gula Merah Tebu  (482) 

Variabel Level % 
Mean 
Drops 

p-value Penalties p-value 

Rasa Manis 
Terlalu lemah 12,73 0,568       
JAR 74,55   0,568 0,087 
Terlalu kuat 12,73 0,568    

Rasa Pahit 
Terlalu lemah 14,55 0,753       
JAR 76,36   0,979 0,004* 
Terlalu kuat 9,09 1,340    

Rasa Asam 
Terlalu lemah 28,18 0,757 0,019     
JAR 61,82   0,800 0,007* 
Terlalu kuat 10,00 0,924    

Flavor Brew-
like 

Terlalu lemah 30,00 0,617 0,062     
JAR 54,55   0,530 0,068 
Terlalu kuat 15,45 0,362    

Flavor Roasty 
Terlalu lemah 27,27 0,579 0,214     
JAR 50,00   0,473 0,102 
Terlalu kuat 22,73 0,345 0,611   

Flavor Fruity 
Terlalu lemah 50,00 0,320 0,312     
JAR 39,09   0,287 0,336 
Terlalu kuat 10,91 0,134    

Flavor Burnt 
Terlalu lemah 20,91 0,219 0,830     
JAR 52,73   0,251 0,389 
Terlalu kuat 26,36 0,276 0,707   

Flavor Woody 
Terlalu lemah 35,45 0,140 0,662     
JAR 51,82   0,203 0,485 
Terlalu kuat 12,73 0,378    

Flavor Earthy 
Terlalu lemah 38,18 0,471 0,144     
JAR 49,09   0,280 0,335 
Terlalu kuat 12,73 -0,291    

Flavor Hay-like 
Terlalu lemah 45,45 0,969 0,002     
JAR 43,64   0,923 0,001* 
Terlalu kuat 10,91 0,729    

Flavor Rancid 
Terlalu lemah 40,91 0,552 0,075     
JAR 51,82   0,458 0,114 
Terlalu kuat 7,27 -0,070    

Kekentalan 
Terlalu lemah 20,91 0,580 0,122     
JAR 62,73   0,586 0,050* 
Terlalu kuat 16,36 0,594    

Mouthfeel 
Astringent 

Terlalu lemah 13,64 0,482       
JAR 69,09   0,558 0,074 
Terlalu kuat 17,27 0,618    

Kenampakan 
Warna 

Terlalu lemah 12,73 0,806       
JAR 44,55   0,304 0,299 
Terlalu kuat 42,73 0,154 0,617   

Opacity 
Terlalu lemah 12,73 0,016       
JAR 57,27   0,384 0,191 
Terlalu kuat 30,00 0,540 0,100   

Oiliness 
Terlalu lemah 27,27 0,046 0,890     
JAR 60,91   0,095 0,750 
Terlalu kuat 11,82 0,208    

Aftertaste Pahit 
 

Terlalu lemah 27,27 1,020 0,002     
JAR 58,18   0,584 0,046* 
Terlalu kuat 14,55 -0,234       

Keterangan:  Treshold: 20% ; tanda bintang (*) menunjukkan berbeda nyata dari 0  

dengan selang kepercayaan α=0,05 
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Berdasarkan Tabel 4.7 hasil penalty analysis diatas, diketahui bahwa 

atribut produk berupa rasa manis, flavor brew-like, flavor roasty, flavor fruity, 

flavor burnt/smoky, flavor woody, flavor earthy, flavor rancid, mouthfeel 

astringent, warna, opacity dan oiliness menunjukkan hasil tidak signifikan. 

Sedangkan pada atribut rasa asam, rasa pahit, flavor haylike, mouthfeel 

kekentalan dan aftertaste pahit menunjukkan hasil penalti keseluruhan signifikan. 

Pada atribut pahit, data dari penalty analysis tidak menilai hasil pinalti baik pada 

level mean drop “terlalu lemah” maupun “terlalu kuat” karena jumlah panelis yang 

menilai atribut tersebut kurang 20% dari total panelis sehingga tidak memenuhi 

ambang mutlak. Meskipun tidak dapat manunjukkan signifikansi pada kedua level 

atribut tersebut, hasil pinalti keseluruhan produk menunjukkan hasil signifikan, 

namun dalam metode ini tidak dapat diketahui level atribut yang harus diperbaiki. 

Pada hasil data rasa asam flavor hay-like, dan aftertaste pahit, data dari penalty 

analysis menunjukkan hasil pinalti yang signifikan dengan mean drop “terlalu 

lemah” karena jumlah panelis yang menilai atribut tersebut pada mean drop level 

“terlalu lemah” melebihi 20% dari total panelis sehingga dapat memenuhi 

ambang mutlak. Sedangkan pada level “terlalu kuat”  tidak dapat terdeteksi 

karena frekuensi panelis yang menilai kurang dari 20% jumlah total panelis. Pada 

atribut kekentalan, level atribut “terlalu lemah” dapat dihitung p-value-nya namun 

menunjukkan hasil tidak signifikan. Level “terlalu kuat” tidak dapat dihitung 

karena jumlah panelis yang menilai level tersebut tidak memenuhi ambang batas. 

Dalam kasus ini, tidak dapat diidentifikasi level atribut yang menyebabkan atribut 

tidak optimal. Adanya p-value yang berbeda secara signifikan dari 0 dengan 

selang kepercayaan 0,05 pada level dan penalti atribut secara keseluruhan, 

maka level atribut tersebut merupakan atribut yang akan menjadi fokus dalam 

pengembangan produk, karena atribut tersebut akan mempengaruhi 

berkurangnya preferensi konsumen dalam memilih produk (Iserliyska et al., 

2017).  

Aftertaste pahit pada sampel kopi Robusta Tirtoyudo seduh dengan 

penambahan gula putih terlalu kuat menurut panelis. Sedangkan pada rasa pahit 

tidak dapat didentifikasi atribut ada yang paling mempengaruhi, tetapi jumlah 

panelis yang menyebutkan level terlalu lemah lebih tinggi dari terlalu kuat. Pada 

rasa manis sampel ini memiliki tingkat kemanisan yang pas menurut panelis. 

Gula merah tebu memiliki karakteristik rasa yang kuat karena adanya kandungan 

tetes tebu dan memiliki flavor karamel sehingga dapat memperbaiki cita rasa 
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pada produk yang ditambahkan (Tian, 2018). Kadar gula yang meningkat akibat 

penambahan gula menyebabkan turunnya rasa pahit, asam, dan aftertaste pahit 

pada kopi.  Berdasarkan penelitian Calvino (1990) penambahan gula dapat 

menekan rasa pahit pada kopi atau kafein yang dapat membuat atribut rasa pahit 

dan aftertaste pahit dinilai terdapat pada level atribut “terlalu lemah”. Selain rasa 

pahit, rasa asam pada kopi juga dapat mengalami penurunan akibat 

penambahan gula (Savant, 2004). Kekentalan kopi tidak diketahui level yang 

mempengaruhi signifikansi atribut. Flavor Hay-like menjadi berada pada level 

terlalu lemah jika ditambahkan gula merah tebu. Senyawa volatil yang 

berkontribusi pada flavor tersebut adalah 3-Mercapto-3-methylbutyl formate 

(Farah, 2012), pyrrole, dan furfurylpyrrole (Falament, 2002). 

 

Gambar 4.8 Plot Mean Drop Sampel Kopi Robusta Tirtoyudo Seduh dengan 

Penambahan Gula Merah Tebu (482) 
Keterangan: warna biru = “terlalu lemah”; warna merah = “terlalu kuat”; garis 

putus-putus = ambang mutlak persentase panelis 20% 
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Pada Gambar 4.8, mean drop diplotkan dengan persentase panelis yang 

memberikan respon pada masing-masing atribut sensoris dari sampel kopi yang 

diujikan pada panelis. Plot dibagi menjadi empat kuadran menggunakan garis 

vertikal yang merepresentasikan 20% dari persentase jumlah panelis dan garis 

horizontal yang menunjukkan angka 0 pada mean drop. Bagian kanan atas grafik 

merupakan bagian yang sangat penting karena lebih dari 20% panelis 

memberikan penilaian pada atribut tersebut dengan level “terlalu kuat” atau 

“terlalu lemah” dan memiliki nilai mean drops lebih dari 0. Pada kuadran tersebut, 

atribut dengan level yang tertera akan menjadi fokus utama dalam 

pengembangan produk baik diperbaiki dalam segi formulasi maupun proses 

produksinya (Rothman, 2012). 20% merupakan ambang mutlak persentase 

jumlah panelis yang memberi respon. Kuadran tersebut biasa disebut sebagai  

critical corner (Gere et al, 2017). Level atribut yang memiliki p-value keseluruhan 

produk signifikan terletak pada kuadran kanan atas dengan persentase respon 

panelis dan mean drop yang tinggi. Atribut yang signifikan memiliki mean drop 

paling tinggi dengan persentase respon panelis lebih dari 20%. Rasa asam level 

“terlalu lemah” memiliki mean drop 0,757 dengan 28,18% respon panelis. Flavor 

Hay-like level “terlalu lemah” memiliki mean drop cukup tinggi pada kuadran 

kanan atas yaitu dengan mean drop 0,969 dan 45,45% respon panelis. 

Kekentalan pada level “terlalu lemah” memiliki mean drop 0,580 dengan 20,91% 

respon panelis. Aftertaste pahit level “terlalu lemah” memiliki mean drop 1,020 

dengan 27,27% respon panelis. Pada atribut rasa pahit, kedua level tidak 

dihitung signifikansinya karena tidak memenuhi ambang batas. Tetapi, pinalti 

atribut secara keseluruhan menunjukkan hasil signifikan. Rasa pahit level “terlalu 

lemah” memiliki mean drop 0,753 dengan 14,55% respon panelis, sedangkan 

pada level “terlalu kuat” memiliki mean drop yang tinggi, yaitu 1,340 dengan 

9,09% respon panelis. Rasa asam, flavor hay-like, kekentalan, dan aftertaste 

pahit pada level “terlalu kuat” merupakan level atribut yang berpengaruh pada 

berkurangnya preferensi konsumen dalam memilih produk. Sedangkan pada 

rasa pahit tidak dapat diketahui level atribut yang mempengaruhi berkurangnya 

preferensi konsumen terhadap produk. 

Dari ketiga sampel kopi robusta seduh yang telah diujikan, berdasarkan 

hasil uji sensoris diperoleh kopi seduh tanpa penambahan gula merupakan 

sampel yang paling optimal karena hanya memiliki 3 atribut yang belum optimal, 

yaitu rasa manis yang terlalu rendah, dan rasa pahit serta aftertaste pahit yang 



 

61 
 

masih sangat kuat. Ketiga atribut tersebut merupakan atribut yang sangat 

penting dalam minuman kopi yang dapat mempengaruhi preferensi panelis. Pada 

kopi seduh dengan penambahan gula putih, terjadi peningkatan jumlah atribut 

yang belum optimal menjadi 8 atribut, diantaranya rasa manis menjadi terlalu 

kuat sedangkan rasa pahit dan aftertaste pahit. Sedangkan pada kopi seduh 

dengan penambahan gula merah tebu terdapat 5 atribut yang belum optimal, 

namun rasa manis pada sampel tersebut terdapat pada level JAR. Kopi seduh 

dengan penambahan gula merah tebu merupakan sampel dengan rata-rata 

tingkat kesukaan keseluruhan produk tertinggi dibandingkan dengan sampel 

yang lainnya. 

 

4.4 Pengujian Kimia 

Pengujian kimia dilakukan untuk menunjang data yang telah ada, pengujian 

dilakukan pada sampel gula merah tebu terbaik, bubuk kopi, dan seduhan bubuk 

kopi baik tanpa gula, dengan gula putih, maupun dengan gula merah tebu. Uji 

kimia yang dilakukan pada gula merah tebu terbaik adalah analisa total gula, 

kadar air, total padatan, dan impurities. Uji kimia yang dilakukan pada bubuk kopi 

adalah analisa kadar air, kadar kafein, total asam, dan total gula. Sedangkan uji 

kimia yang dilakukan pada kopi seduh adalah analisa total gula, kadar kafein, 

kadar asam klorogenat dan total asam. Uji dilakukan untuk dapat mengetahui 

kandungan sampel dan pengaruhnya terhadap kualitas sensori seduhan kopi.  

 

4.4.1 Uji Kimia Gula Merah Tebu 

Hasil uji kimia sampel gula merah tebu tebu merek CSR dapat dilihat pada 

Tabel 4.8. Kandungan nutrisi pada gula merah tebu lebih tinggi dibandingkan 

gula halus karena dalam proses pembuatannya dapat komponen yang 

terkandung dalam sari tebu dapat dipertahankan. Gula merah tebu CSR 

merupakan merek gula merah tebu yang diproduksi di Australia. 

 

Tabel 4.8 Kandungan Kimia Gula Merah Tebu Merek CSR 

Parameter Satuan Hasil 

Total Gula % 67,55 ± 0,35 
Air % 5,29 ± 0,02 
Padatan Terlarut Brix 69,68 ± 0,62 
Impurities % 1,84 ± 0,02 

Keterangan: Hasil analisa merupakan rerata dari 2 kali ulangan ± standar deviasi  
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Berdasarkan hasil pengujian kimia, didapatkan hasil kadar total gula pada 

gula merah tebu sebesar 67,75%. Kandungan total gula produk gula merah tebu 

CSR memenuhi baku mutu I gula merah tebu 01-6237-2000 dengan batas 

minimal mengandung 65% total gula. Total gula pada produk gula daat 

dipengaruhi oleh umur tanaman tebu yang digunakan, penanganan bahan baku, 

dan proses pembuatannya. Semakin baik mutu nira tebu, jumlah sukrosa yang 

terkandung didalamnya akan semakin tinggi. Kadar sukrosa yang tinggi dapat 

memberikan tekstur gula merah tebu yang baik. Apabila sukrosa telah terinversi 

selama proses pengolahan maka kristalisasi gula dapat terhambat (Narulita, 

2008). Gula invert dapat dihasilkan dari proses hidrolisis sukrosa menggunakan 

asam dan hidrolisis menggunakan enzim invertase (Syarief et al., 1991). 

Hasil pengujian kadar air pada gula merah tebu menunjukkan gula merah 

tebu CSR mengandung kadar air sebesar 5,29%. Venezuelan National Institute 

of Nutrition (2001) menyebutkan bahwa kadar air yang terkandung pada gula 

merah tebu sekitar 3%.  Berdasarkan Lopes dan Borges (1998), gula merah tebu 

dengan kualitas yang baik agar dapat memenuhi spesifikasi harus memiliki kadar 

air maksimum sebesar 5%. Semakin tinggi kadar air pada gula merah tebu dapat 

menyebabkan turunnya kualitas dari segi sensori dan mikrobiologi karena dapat 

menyebabkan gula menjadi lembek danpenggumpalan berlebih serta 

menurunkan umur simpan akibat meningkatnya Aw. Kadar air yang terkandung 

dalam gula merah tebu CSR memenuhi baku mutu I gula merah tebu SNI 01-

6237-2000 dengan batas maksimal 8%. Kadar air dapat mempengaruhi 

kekerasan gula merah tebu, semakin tinggi kadar air, kekerasan gula yang 

terbentuk semakin rendah (Sudarmadji et al., 1989).  

Total padatan terlarut pada gula merah tebu CSR adalah sebesar 69,68 

oBrix. Kandungan sukrosa dan gula pereduksi yang terkandung dalam produk 

juga dihitung dalam total padatan terlarut. Menurut Ismawati (2016), komponen 

yang terkandung dalam total padatan terlarut adalah total gula, pigmen, asam-

asam organik, dan protein.  

Berdasarkan pengujian, kadar impurities pada gula merah tebu CSR 

adalah sebesar 1,84%. Menurut Marwan (2014) kandungan zat pengotor pada 

gula merah tebu cukup tinggi. Berdasarkan hasil dari uji zat pengotor, sampel 

gula merah tebu CSR memenuhi baku mutu II gula merah tebu SNI 01-6237-

2000 dengan kadar maksimal 5%. Keberadaan pengotor dapat mempengaruhi 

penampakan warna dari gula merah tebu. Semakin cerah, kadar zat pengotor 
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yang terkandung pada gula semakin rendah (Marwan, 2014). Senyawa yang 

tergolong dalam zat pengotor adalah Cu, Pb, Sn, Hg, Zn dan lain-lain (Waheed 

et al., 2009). Untuk dapat mencapai spesifikasi, gula merah tebu dengan kualitas 

yang baik memiliki kandungan abu maksimum sebesar 2,4% karena kadar abu 

yang tinggi dapat menimbulkan flavor pahit atau asin pada produk sehingga 

mempengaruhi penerimaan produk (Orlandi, 2017).  

 

4.4.2 Uji Kimia Kopi Robusta Tirtoyudo Bubuk  

Hasil uji kimia sampel kopi robusta Tirtoyudo bubuk dapat dilihat pada 

Tabel 4.9. Biji kopi robusta mengandung total padatan terlarut yang tinggi 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Kopi bubuk merupakan hasil dari 

penggilingan biji kopi yang telah di sangrai. 

  

Tabel 4.9 Kandungan Kimia Kopi Robusta Tirtoyudo Bubuk 

Parameter Satuan Hasil Uji 
SNI 

01-3542-2004 

Kadar Air % 1,28 ± 0,11 Maks. 7% 
Kafein % 2,14 ± 0,01 Maks. 2% 
Total Asam % 9,05 ± 0,17  
Kadar Gula % 0,46 ± 0  

Keterangan: Hasil analisa merupakan rerata dari 2 kali ulangan 

 

Kopi sangrai memiliki kadar air yang jauh lebih rendah daripada biji kopi 

sebelum disangrai, yaitu sebesar 1,5-5% (Farah, 2012). Kadar air yang 

terkandung bervariasi berdasarkan derajat suhu dan lama waktu yang digunakan 

saat roasting. Pada uji kadar air, diperoleh kadar air pada kopi Robusta Tirtoyudo 

bubuk mencapai 1,28%. Kadar air kopi Robusta Tirtoyudo memenuhi SNI 01-

3542-2004 dengan berada dibawah batas maksimum kadar air yang terkandung 

dalam kopi bubuk.  Kadar air pada kopi dapat dipengaruhi oleh ukuran biji kopi 

(Mulato, 2001). Kadar air kopi bubuk dipengaruhi oleh proses pengolahan biji 

kopi, yaitu proses pengeringan biji kopi setelah proses fermentasi biji kopi, 

proses pengeringan, serta proses penyangraian. Kadar air pada kopi dapat 

mempengaruhi kualitas kopi dari segi sensoris maupun umur simpan dari bubuk 

kopi (Rahardjo, 2012) 

Kafein yang terkandung dalam kopi robusta adalah sebesar 2,4-2,5%, lebih 

tinggi dibandingkan kopi arabika (Farah, 2012). Pada uji kadar kafein, diperoleh 
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kadar kafein pada kopi Robusta Tirtoyudo bubuk mencapai 2,14%. Kadar kafein 

kopi bubuk Robusta Tirtoyudo lebih tinggi dari batas maksimum pada SNI 01-

3542-2004. Dengan begitu, kopi bubuk Tirtoyudo tidak memenuhi baku mutu 

SNI. Kadar kafein kopi dipengaruhi oleh jenis kopi, kondisi geografis asal kopi 

tersebut ditanam dan proses pengolahan serta penanganan biji kopi (Farida et 

al., 2013; Mulato, 2001). Selama penyangraian, sebagian kecil kafein akan 

menguap dan terbentuk komponen lain seperti aseton, furfural, amonia, 

trimethylamine, asam formiat dan asam asetat (Arwangga et al., 2016).  

Asam yang terkandung dalam kopi dapat berupa asam klorogenat (3,3-

3,8%), asam alifatik (1,6%), dan asam kuinat (1%) (Farah, 2012). Pada proses 

penyangraian, asam asetat, asam malat, asam sitrat, dan asam phosporat akan 

terbentuk dan berperan dalam pembentukan citarasa asam pada kopi 

(Widyotomo et al., 2009). Pada uji total asam, diperoleh total asam pada kopi 

Robusta Tirtoyudo bubuk mencapai 9,05%. Total asam pada kopi dipengaruhi 

oleh cara pengolahan, kondisi geografis kopi ditanam, dan jenis kopi. Semakin 

tinggi suhu dan lama waktu yang digunakan dalam penyangraian, maka tingkat 

keasaman kopi akan meningkat (Yusdiali, 2012). 

Sukrosa yang terkandung dalam biji kopi mengalami karamelisasi dan 

reaksi Maillard saat proses roasting. Kadungan total gula pada kopi robusta 

sebesar ±1,6% dan gula reduksi sebesar ±0,3% (Farah, 2012). Pada kadar gula, 

diperoleh kadar gula pada kopi Robusta Tirtoyudo bubuk mencapai 0,46%. Total 

gula pada kopi robusta relatif jauh lebih rendah dari total gula pada kopi arabika 

(Farah, 2012). 

 

4.4.3 Uji Kimia Kopi Seduh 

Kopi Robusta Tirtoyudo seduh yang dilakukan uji sensoris pada penelitian 

ini, yaitu kopi seduh tanpa penambahan gula, kopi seduh dengan penambahan 

gula putih, dan kopi seduh dengan penambahan gula merah tebu juga dilakukan 

uji kandungan kimianya. Parameter yang diuji pada kopi seduh tersebut adalah 

kadar gula, kadar kafein, kadar asam klorogenat, dan total asam. Uji kimia kopi 

seduh dilakukan untuk dapat mengetahui kandungan kimia pada perlakuan 

penyeduhan yang berbeda. 
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4.4.3.1 Analisis Kadar Gula 

Kadar gula (sukrosa) pada sampel dapat memberikan pengaruh dalam 

atribut rasa manis kopi seduh. Hasil analisa kadar gula pada seduhan kopi dapat 

dilihat pada Tabel 4.10 dan Gambar 4.9 

 

Tabel 4.10   Rerata Kadar Gula Kopi Seduh terhadap Pelakuan Penyeduhan   

Perlakuan Penyeduhan Kadar Gula (%) 

Kopi 0
  
± 0

c
 

Kopi + Gula Putih 8,16 ± 0,16
b 

Kopi + Gula Merah Tebu 9,14
a 

Keterangan: Hasil analisa merupakan rerata dari 2 kali ulangan ± standar deviasi; 
angka-angka yang diikuti huruf kecil yang sama menunjukkan tidak 
berbeda nyata berdasarkan uji lanjut Fisher pada taraf signifikansi 5% 

 
 
 

Berdasarkan hasil pengujian kimia, didapatkan hasil uji kadar gula tertinggi 

terdapat pada seduhan kopi dengan penambahan gula merah tebu (9,14%), 

diikuti oleh kopi dengan penambahan gula putih (8,16%). Sedangkan kopi seduh 

tanpa dilakukan penambahan gula ditemukan tidak mengandung sukrosa atau 

kadar gula amat sangat rendah (0%). Kopi seduh tanpa gula memiliki kadar gula 

terendah karena tidak dilakukan penambahan gula, namun diketahui kopi bubuk 

robusta Tirtoyudo mengandung gula sebanyak 0,46% sehingga jika dilakukan 

penyeduhan, kadar gula menjadi sangat rendah dan menunjukkan angka 0%. 

Kandungan sukrosa pada kopi bervariasi tergantung pada cara penanaman, 

tingkat kematangan, proses pengolahan dan kondisi penyimpanan. Rendahnya 

kandungan gula pada kopi disebabkan karena gula merupakan senyawa penting 

dalam pembentukan flavor. Kadar gula menurun karena terjadinya proses 

pirolisis gula pada menit-menit terakhir proses penyangraian saat suhu mencapai 

200oC yang berkontribusi pada pembentukan flavor dan pewarnaan kopi akibat 

karamelisasi gula dan karbohidrat (Nopitasari, 2010).   
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Gambar 4.9  Grafik Pengaruh Perlakuan Penyeduhan terhadap Kadar Gula dan 

Frekuensi “JAR” Atribut Rasa Manis Kopi Seduh 

 

Berdasarkan grafik diatas, seiring meningkatnya kadar gula pada kopi 

seduh, frekuensi panelis yang menilai produk dalam level JAR juga semakin 

meningkat. Kopi seduh dengan penambahan gula merah tebu (74,55%) 

menempati frekuensi panelis tertinggi dan kopi seduh (8,18%) memiliki frekuensi 

panelis terendah. Hal ini menunjukkan gula merah tebu dapat memperbaiki 

atribut rasa manis pada kopi seduh dengan meningkatnya frekuensi panelis yang 

menilai level JAR pada rasa manis. Panelis menilai rasa manis yang diberikan 

oleh gula merah tebu pada seduhan kopi dapat meningkatkan penerimaan atribut 

rasa manis dan memiliki level yang pas untuk rasa manis dalam mengkonsumsi 

kopi. Berdasarkan penelitian Nurhayati (2017), kopi seduh dengan penambahan 

gula dapat memberikan sensoris rasa yang lebih tinggi dibandingkan kopi tanpa 

penambahan gula, baik pada kopi robusta maupun arabika.  Dengan begitu, kopi 

dengan penambahan gula menunjukkan memiliki mutu sensori yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kopi seduh tanpa gula. Gula merah tebu memiliki 

karakteristik rasa yang kuat karena adanya kandungan tetes tebu dan memiliki 

flavor karamel sehingga dapat memperbaiki cita rasa pada produk yang 

ditambahkan (Tian, 2018). Persepsi timbulnya rasa manis pada suatu produk 

pangan tidak hanya dipengaruhi oleh kandungan gula saja, namun terdapat 

faktor-faktor lain salah satunya adanya kandungan senyawa aromatik. Menurut 

Stevenson et al. (1998) dan Labble et al. (2006), aroma karamel dan vanila 

dipersepsikan menjadi rasa manis. 
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4.4.3.2 Analisis Kadar Kafein 

Kadar kafein pada kopi dapat mempengaruhi intensitas pada atribut rasa 

pahit dan aftertaste pahit. Hasil analisa kadar kafein pada seduhan kopi dapat 

dilihat pada Tabel 4.11, Gambar 4.10 dan Gambar 4.11 

 

Tabel 4.11  Rerata Kadar Kafein Kopi Seduh terhadap Pelakuan Penyeduhan  

Perlakuan Penyeduhan Kadar Kafein (%) 

Kopi 0,1020 ± 0,0006
a 

Kopi + Gula Putih 0,0914 ± 0,00007
b 

Kopi + Gula Merah Tebu 0,0890 ± 0,0002
c 

Keterangan: Hasil analisa merupakan rerata dari 2 kali ulangan ± standar deviasi; 
angka-angka yang diikuti huruf kecil yang sama menunjukkan tidak 
berbeda nyata berdasarkan uji lanjut Fisher pada taraf signifikansi 5% 

 

Berdasarkan hasil pengujian kimia, didapatkan hasil uji kadar kafein 

tertinggi terdapat pada seduhan kopi tanpa penambahan gula (0,102%), diikuti 

oleh kopi dengan penambahan gula putih (0,0914%). Sedangkan kopi seduh 

dengan penambahan gula merah tebu menunjukkan memiliki kandungan kadar 

kafein terendah (0,089%). Pada umunya, kandungan kafein pada biji kopi 

robusta sekitar 1,5% dan pada kopi bubuk murni mengandung 100 mg kafein. 

Kafein merupakan senyawa yang sangat penting sebagai faktor pemberi rasa 

pahit. Kadar kafein dipengaruhi oleh derajat penyangraian, jenis kopi, dan cara 

pengolahannya. Selama penyangraian, sebagian kecil kafein akan menguap dan 

terbentuk komponen lain seperti aseton, furfural, amonia, trimethylamine, asam 

formiat dan asam asetat (Widyotomo et al., 2009). Dalam kopi, kafein dapat 

berbentuk senyawa bebas dan membentuk kombinasi dengan klorogenat 

sebagai senyawa kalium kafein klorogenat (Nopitasari, 2010). Kadar kafein pada 

kopi dengan penambahan gula putih dan kopi dengan penambahan gula merah 

tebu menunjukkan hasil berbeda signifikan. Kadar kafein pada kopi dengan 

penambahan gula merah tebu lebih rendah dibandingkan pada kopi dengan 

penambahan gula putih dikarenakan gula merah tebu memiliki kandungan kadar 

air yang lebih tinggi dibandingkan gula putih. Hal tersebut dapat mempengaruhi 

kadar kafein yang terhitung. Namun, kadar kafein pada kedua sampel tersebut 

hanya memiliki selisih yang cukup rendah. 
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Gambar 4.10 Grafik Pengaruh Perlakuan Penyeduhan terhadap Kadar Kafein 

dan Frekuensi “JAR” Atribut Rasa Pahit Kopi Seduh 

 

 

 

Gambar 4.11 Grafik Pengaruh Perlakuan Penyeduhan terhadap Kadar Kafein 

dan Frekuensi “JAR” Atribut Aftertaste Pahit Kopi Seduh 

      

Berdasarkan Gambar 4.10 dan Gambar 4.11, menurunnya kadar kafein 

pada seduhan kopi akibat perbedaan metode penyeduhan dapat meningkatkan 

frekuensi panelis yang menilai level JAR pada atribut rasa pahit dan aftertaste 

pahit. Hal ini menunjukkan dengan penambahan gula, kadar kafein dapat 

menurun dan mampu memperbaiki kualitas sensori kopi pada rasa pahit dan 

aftertaste pahit. Kafein berkontribusi sebanyak 10% dalam pembentukan rasa 

pahit pada kopi (Nopitasari, 2010). Penambahan gula menurunkan kadar kafein 

karena adanya total komponen yang terkandung dalam seduhan kopi meningkat. 

Aftertaste rasa pahit merupakan rasa pahit yang akan timbul pada indra 
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pengecap dan akan terasa tertinggal selama satu menit setelah menelan 

minuman kopi (Kreuml, 2013). Semakin sedikit rasa pahit yang tertinggal, maka 

akan semakin baik kualitas sensori produk tersebut. Gula merah tebu memiliki 

karakteristik rasa yang kuat karena adanya kandungan tetes tebu dan memiliki 

flavor karamel sehingga dapat memperbaiki cita rasa pada produk yang 

ditambahkan (Tian, 2018). Berdasarkan penelitian (Calvino et al., 1990), 

penambahan gula dapat menekan rasa pahit pada kopi atau kafein. Sebaliknya, 

rasa manis dapat menurun jika dilakukan penambahan kopi atau kafein. Besar 

rasa pahit yang ditekan bergantung pada kualitas rasa manis dari gula yang 

ditambahkan. Berdasarkan Shimizu (2015), penambahan gula pada minuman 

yang mengandung kafein dapat menimbulkan suatu interaksi antara gula dengan 

air menyebabkan molekul kafein yang terkandung menjadi saling berikatan 

(menempel atau membentuk agregat) sehingga terjadi pemisahan diri dari gula. 

Hal tersebut menyebabkan penambahan gula menurunkan rasa pahit. 

 

4.4.3.3 Analisis Kadar Asam Klorogenat 

Asam klorogenat berpengruh penting terhadap kualitas kopi dengan 

mempengaruhi kualitas kopi karena dapat memberikan kontribusi pada rasa 

asam dan rasa pahit. Hasil analisa kadar asam klorogenat pada seduhan kopi 

dapat dilihat pada Tabel 4.12, Gambar 4.12, dan Gambar 4.13 

 

Tabel 4.12 Rerata Kadar Asam Klorogenat Kopi Seduh terhadap Pelakuan Penyeduhan  

Perlakuan Penyeduhan Kadar Asam Klorogenat (%) 

Kopi 0,0422 ± 0,0009
a 

Kopi + Gula Putih 0,0388 ± 0,0003
b 

Kopi + Gula Merah Tebu 0,0381 ± 0,00007
b 

Keterangan: Hasil analisa merupakan rerata dari 2 kali ulangan ± standar deviasi; 
angka-angka yang diikuti huruf kecil yang sama menunjukkan tidak 
berbeda nyata berdasarkan uji lanjut Fisher pada taraf signifikansi 5% 

 

Berdasarkan hasil pengujian kimia, didapatkan hasil uji kadar asam 

klorogenat tertinggi terdapat pada seduhan kopi tanpa penambahan gula 

(0,0422%), diikuti oleh kopi dengan penambahan gula putih (0,0388%). 

Sedangkan kopi seduh dengan penambahan gula merah tebu mengandung 

asam klorogenat terendah (0,0381%). Selama penyangraian, asam klorogenat 

tedekomposisi sebanyak 50% menjadi asam kafeat dan asam kuinat dan dapat 
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hilang pada derajat penyangraian heavy roast (Nopitasari, 2010). Kadar asam 

klorogenat meningkat seiring dengan peningkatan kadar kafein. Degradasi suhu 

saat penyangraian terhadap asam klorogenat akan menghasilkan substansi 

fenolat dimana berperan timbulnya rasa pahit pada seduhan kopi. Penambahan 

gula menurunkan kadar asam klorogenat karena total komponen yang 

terkandung dalam seduhan kopi meningkat (Setyani, 2017). 

 

 

Gambar 4.12 Grafik Pengaruh Perlakuan Penyeduhan terhadap Kadar Asam 

Klorogenat dan Frekuensi “JAR” Atribut Rasa Asam Kopi Seduh 

 

 

 

Gambar 4.13 Grafik Pengaruh Perlakuan Penyeduhan terhadap Kadar Asam 

Klorogenat dan Frekuensi “JAR” Atribut Rasa Pahit Kopi Seduh 

 

Berdasarkan Gambar 4.12 dan Gambar 4.13, penambahan gula dapat 

menurunkan kadar asam klorogenat pada seduhan kopi. Menurunnya kadar 
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asam klorogenat dapat meningkatkan frekuensi panelis yang menilai level JAR 

pada atribut rasa asam dan rasa pahit. Selain kafein, asam klorogenat juga 

merupakan senyawa yang dapat menyebabkan rasa pahit pada ekstrak kopi 

(Nopitasari, 2010). Kopi robusta memiliki kandungan klorogenat yang lebih tinggi 

dibandingkan kopi arabika. Dari hasil yang didapatkan, kopi dengan 

penambahan gula putih dan penambahan gula merah tebu memiliki selisih yang 

sangat sedikit. Rasa pahit pada kopi ditimbulkan oleh kandungan mineral dengan 

pemecahan serat kasar, asam klorogenat, kafein, tannin, dan senyawa organik 

dan anorganik lain (Nopitasari, 2010).  Berdasarkan penelitian Calvino (1990), 

penambahan gula dapat menekan rasa pahit pada kopi atau kafein. Sebaliknya, 

rasa manis dapat menurun jika dilakukan penambahan kopi atau kafein. Rasa 

asam pada suatu produk dapat diturunkan dengan penambahan gula dengan 

mempertimbangkan intensitas gula yang digunakan (Savant, 2004). Oleh karena 

itu, penambahan gula meningkatkan kesesuaian rasa asam dan pahit pada kopi 

menurut panelis yang ditandai dengan rasa pahit dan rasa asam yang telah 

diperbaiki oleh rasa manis pada gula.  Gula merah tebu memiliki karakteristik 

rasa yang kuat karena adanya kandungan tetes tebu dan memiliki flavor karamel 

sehingga dapat memperbaiki cita rasa pada produk yang ditambahkan (Tian, 

2018). 

 

4.4.3.4 Analisis Kadar Total Asam 

Kadar total asam memiliki peran penting dalam sensori kopi seduh karena 

berkontribusi dalam rasa asam. Hasil analisa kadar total asam pada seduhan 

kopi dapat dilihat pada Tabel 4.13 

 

Tabel 4.13  Rerata Kadar Total Asam Kopi Seduh terhadap Pelakuan Penyeduhan  

Perlakuan Penyeduhan Kadar Total Asam (%) 

Kopi 2,37 ± 0,12
b 

Kopi + Gula Putih 2,13 ± 0,12
b
 

Kopi + Gula Merah Tebu 2,806 ± 0,05
a
 

Keterangan: Hasil analisa merupakan rerata dari 2 kali ulangan ± standar deviasi; 
angka-angka yang diikuti huruf kecil yang sama menunjukkan tidak 
berbeda nyata berdasarkan uji lanjut Fisher pada taraf signifikansi 5% 

 

Berdasarkan hasil pengujian kimia, didapatkan hasil uji kadar total asam 

tertinggi terdapat pada seduhan kopi dengan penambahan gula merah tebu 

(2,806%), diikuti oleh kopi tanpa penambahan gula (2,37%). Sedangkan kopi 
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seduh dengan penambahan gula putih mengandung total asam terendah 

(2,13%). Penambahan gula merah tebu meningkatkan total gula dari seduhan 

kopi. Seiring dengan penurunan kadar kafein kopi maka kadar asam total juga 

ikut menurun. Hal ini dikarenakan pada saat proses ekstraksi kafein, kadar asam 

yang terkandung pada dinding sel kopi juga ikut menurun (Duran, 2011). Total 

asam kopi seduh bervariasi berdasarkan metode penyangraian dan metode 

penyeduhan. Keberadaan beberapa asam, seperti asam phosporat, quinat, 

laktat, sitrat, asetat, malat dan sebagainya, menghasilkan keasaman khusus 

untuk sensori kopi, adanya asam tersebut menyebabkan rasa yang unik, aroma, 

dan kilauan pada minuman kopi (Nopitasari, 2010). Pada tahapan pembuatan 

gula, terdapat penambahan komponen asam seperti gas asam arang dan asam 

sulfit pada tahapan pemurnian untuk mengurangi atau mencegah kerusakan 

akibat mikroba dan penetralan nira tebu (Clemens et al., 2016).  

 

 

Gambar 4.14 Grafik Pengaruh Perlakuan Penyeduhan terhadap Total Asam dan 

Frekuensi “JAR” Atribut Rasa Asam Kopi Seduh 

 

Berdasarkan grafik diatas,  penambahan gula putih dapat menurunkan 

kadar total asam tetapi terjadi peningkatan pada kopi seduh dengan 

penambahan gula merah tebu. Namun pada frekuensi panelis yang menilai rasa 

asam pada level JAR terus terjadi peningkatan baik pada penambahan gula putih 

dan penambahan gula merah tebu. Pada kopi dengan penambahan gula merah 

tebu terjadi peningkatan karena gula merah tebu mengandung asam organik dan 

0
10
20
30
40
50
60
70

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Kopi Kopi + Gula
Putih

Kopi + Gula
Merah Tebu

Fr
ek

u
en

si
 "

JA
R

" 
A

tr
ib

u
t 

 
R

as
a 

A
sa

m
 (

%
) 

K
ad

ar
 T

o
ta

l A
sa

m
 (

%
) 

Kadar Total Asam  (%)

Frekuensi "JAR" Atribut Rasa Asam (%)



 

73 
 

asam lemak seperti asam laurat, asam palmitat, asam stearat, asam oleat, asam 

linoleat, asam eikosanoat, asam behenat, dan asam dokosaheksanoat 

(Nurhayati, 1996). Rasa asam pada suatu produk dapat diturunkan dengan 

penambahan gula dengan mempertimbangkan intensitas gula yang digunakan 

(Savant, 2004). Oleh karena itu, penambahan gula meningkatkan kesesuaian 

rasa asam pada kopi menurut panelis yang ditandai dengan rasa asam yang 

telah diperbaiki oleh rasa manis pada gula.  Pada gula merah tebu, hasil kadar 

asam meningkat seiring meningkatnya frekuensi panelis yang menilai level JAR, 

hal ini menunjukkan adanya interaksi yang terjadi antara kandungan yang 

terdapat pada sampel kopi dengan kandungan gula merah tebu yang dapat 

menimbulkan rasa asam pada tingkat kesesuaian diterima oleh panelis 

meningkat. Gula merah tebu memiliki karakteristik rasa yang kuat karena adanya 

kandungan tetes tebu dan memiliki flavor karamel sehingga dapat memperbaiki 

cita rasa pada produk yang ditambahkan (Tian, 2018). 
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V   PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian karakteristik gula merah tebu, dapat disimpulkan 

bahwa profil atribut sensoris gula merah tebu terdiri dari rasa manis, rasa asam, 

rasa pahit, aroma manis, aroma vanila, warna coklat, warna kuning, 

menggumpal, dan tekstur lengket. Dalam uji penentuan gula merah tebu terbaik 

diperoleh gula merah tebu merek CSR memiliki atribut yang paling optimum 

dibandingkan gula merah tebu yang lain karena memiliki atribut belum optimum 

paling sedikit yaitu hanya memiliki satu atribut yang masih belum optimal, yakni 

rasa manis yang dianggap terlalu kuat. Dalam uji pengaruh penambahan gula 

terhadap kualitas sensoris diperoleh gula tanpa penambahan gula memiliki 3 

atribut yang masih belum optimum. Pada kopi dengan penambahan gula putih, 

atribut yang belum optimum menjadi 8 atribut. Pada kopi dengan penambahan 

gula merah tebu memiliki 5 atribut yang belum optimum, tetapi rasa manis pada 

kopi sudah berada dalam level optimum. Penambahan gula dapat menurunkan 

kadar kafein dan kadar klorogenat. Pada total asam terjadi peningkatan setelah 

penambahan gula merah tebu. Secara keseluruhan, gula merah tebu 

meningkatkan kualitas sensori kopi karena meningkatknya frekuensi panelis yang 

menilai atribut produk dalam level sesuai. Pada sampel kopi dengan 

penambahan gula merah tebu memiliki frekuensi panelis yang menilai atribut 

“JAR” pada rasa manis, rasa asam, rasa pahit, dan aftertaste pahit paling tinggi 

dibandingkan dengan kopi tanpa gula dan kopi dengan penambahan gula putih. 

 

5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan memodifikasi takaran gula agar 

atribut kopi dengan penambahan gula dapat sesuai dengan preferensi 

konsumen. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai seluruh kandungan kimia 

dan senyawa flavor yang terdapat pada brown sugar dan kopi Robusta 

Tirtoyudo. 
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