
 
 

1.  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Puding merupakan salah satu jenis hidangan penutup yang memiliki rasa manis, bertekstur 

lembut dan terbuat dari tepung agar yang harus melibatkan proses pemanasan (Fransiska et 

al., 2014). Proses pembuatan puding biasanya menggunakan bahan utama yaitu susu. Jenis 

susu dengan konsentrasi lemak yang lebih rendah menjadi sangat cocok dikonsumsi oleh 

semua kalangan karena memiliki kandungan gizi yang tinggi dan memberikan dampak 

positif bagi kesehatan terutama pada penurunan obesitas. Beberapa faktor yang 

menyebabkan obesitas yaitu kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, jumlah 

asupan makanan yang berlebih, dan jarang berolahraga. Hal ini terjadi pada remaja usia 16 

-18 tahun sebesar 1,4% (Kurdanti, 2015) dan wanita dewasa usia 19-55 tahun yaitu sebesar 

29,4%. Jenis susu yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu sapi (full cream, low fat 

dan skimmed) dan susu kedelai. Susu sapi memiliki kandungan air 87,1%, lemak 4%, 

protein 3,3 %, laktosa 4,6%, zat mineral 0,7%, dan asam organik 0,17% (Walstra et 

al.,2006). Susu memiliki banyak kandungan vitamin yang dapat memberikan nutrisi baik 

bagi kesehatan manusia. Masyarakat banyak menggunakan susu sebagai minuman seperti 

yogurt. Selain susu sapi, susu kedelai merupakan salah satu jenis susu yang memiliki 

kandungan protein yang tinggi akan tetapi kandungan lemaknya sebesar setengah lebih 

rendah daripada susu kambing (Susanti, 2016).  

 

Uji sensori yang dilakukan pada produk puding selama ini menggunakan sensori hedonik 

(tingkat kesukaan) dengan parameter yaitu warna, aroma, rasa, tekstur dan tingkat 

penerimaan konsumen terhadap produk dengan memberikan nilai atau tingkat kesukaan 

berupa angka, sehingga konsumen tidak bisa mengetahui lebih detail apa yang membuat 

konsumen tertarik dan mengungkapkan keinginan konsumen terhadap produk tersebut 

(Oshima et al,, 2014). Penelitian sensori sebagian besar hanya memberikan berupa nilai 

pada tingkat kesukaan tanpa mengetahui alasan konsumen menyukai produk tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode sensori CATA untuk memperoleh atribut – atribut 

yang diharapkan oleh konsumen, sehingga bisa membuat produk yang sesuai dengan 
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harapan dan keinginan konsumen mengenai produk tersebut. Kelebihan dari metode sensori 

CATA adalah prosesnya cepat, dapat meminimalisir waktu yang diperlukan dan menjalin 

hubungan yang lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, metode ini memiliki kelemahan 

adalah hasil yang diperoleh kurang akurat dikarenakan hasil atribut yang diperoleh 

berdasarkan persepsi dan pendapat konsumen (Ares et al., 2013).  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan karakteristik mengenai 

atribut puding susu ideal, dapat membandingkan atribut sensori puding susu yang ideal 

dengan puding susu rendah lemak berdasarkan metode sensori CATA (Check-All-That-

Apply) dan memperoleh atribut yang dapat meningkatkan tingkat kesukaan pada produk 

puding susu. Penelitian ini, bahan yang digunakan adalah susu sapi segar full cream, susu 

sapi low fat, susu sapi skimmed dan susu kedelai. Produk puding susu kemudian diuji 

berdasarkan uji sensori yang menggunakan metode CATA (warna, aroma, rasa, tekstur dan 

mouthfeel), uji fisik (tekstur dan sineresis), dan uji kimia (kadar air, kadar lemak, dan kadar 

gula). Data sensori yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode sensori CATA 

dengan 50 orang panelis tidak terlatih sebagai responden. 
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1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Analisa Sensori CATA (Check-All-That-Apply)  

Analisa sensori CATA (Check-all-that-apply) merupakan metode yang digunakan untuk 

memperoleh data sensorik berdasarkan persepsi konsumen terhadap produk. Metode ini 

juga dapat menghubungkan penilaian melalui persepsi konsumen (atribut yang dipilih) 

dengan tingkat kesukaan (hedonic). Prinsip kerja metode CATA (Check-all-that-that-

apply) adalah panelis dapat memilih atribut pada kuisioner yang sesuai untuk 

menggambarkan produk tersebut berdasarkan pendapat pribadi. Keuntungan analisa uji 

sensori CATA (Check-all-that-apply) adalah relatif mudah, prosesnya cepat karena 

minimnya instruksi, mengetahui hasil produk dapat diterima atau tidak oleh masyarakat, 

dapat menentukan atribut sensori yang paling penting dan bisa menjadi bahan evaluasi 

sehingga apa yang diinginkan konsumen mengenai produk tersebut dapat diketahui. 

Analisa CATA (Check-all-that-that-apply) dapat dimanfaatkan bagi perusahaan untuk 

memperoleh informasi yang tidak selalu bisa konsumen ungkapkan terkait mengapa 

konsumen menyukai produk tersebut (Ares et al., 2013). Kelemahan dari metode ini adalah 

kosentrasi panelis menjadi berkurang, hal ini diakibatkan oleh banyaknya jumlah atribut 

yang disediakan pada kuisioner sehingga jawaban yang dipilih oleh panelis menjadi kurang 

tepat. Proses pengolahan data akan menghasilkan dua data yang berbeda yaitu nilai “1” 

untuk menandakan adanya suatu atribut sensori dalam produk dan nilai “0” untuk 

menandakan tidak adanya suatu atribut yang diuji pada produk tersebut (Dooley et al., 

2010).  

Analisa sensori CATA akan menghasilkan peta preferensi berdasarkan uji correspondence 

analysis dari hasil Cochran’s Q test. Uji correspondence analysis atau homogenity analysis 

merupakan uji yang mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel berdasarkan data 

pada baris dan kolom sehingga menghasilkan gambar berupa rating atribut dan profil 

sampel. Keuntungan uji correspondence analysis adalah dapat menghubungkan variabel 

satu dengan variabel yang lain (posisinya yang saling berdekatan) sehingga dapat 

dinyatakan bahwa memiliki hubungan yang sama. Hasil analisa CATA terdapat dimensi 1 

(F1) yang berarti memiliki nilai inersia terbesar sedangkan dimensi 2 (F2) memiliki nilai 
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inersia terbesar kedua. Nilai inersia (inertia) merupakan hasil dari uji correspondence 

analysis berupa dua dimensi yaitu kordinat titik dan satuan ukuran jumlah informasi yang 

ada dalam setiap dimensi. Dimensi data correspondence analysis berdasarkan oleh 

keragaman data (nilai eigen/ inersia) yang terbesar. Nilai eigen atau eigenvalues dapat 

diperoleh melalui koordinat baris dan kolom sehingga menghasilkan analisis korespondensi 

agar dapat mengetahui hubungan (asosiasinya) jika divisualisasikan dalam bentuk grafik. 

Hasil dimensi ini menunjukan bahwa adanya hubungan antar variabel dan nilai inertia 

(Sourial et al.,2010).    

Metode sensori CATA dapat digunakan untuk memperoleh atribut produk ideal menurut 

pendapat konsumen secara pribadi mengenai produk tersebut melalui kuisioner dan 

mengetahui atribut sensori yang berpotensi dapat meningkatkan atau menurunkan tingkat 

kesukaan pada setiap sampel. Analisis metode sensori CATA dibagi menjadi tiga atribut 

yaitu must have, nice to have dan must not have. Analisis atribut must have pada kondisi P 

(No)l(Yes) lebih dari 20% dan nilai mean drops positif merupakan atribut yang tidak 

ditemukan pada produk sampel akan tetapi atribut tersebut sangat diinginkan oleh 

konsumen atau panelis pada produk ideal (Meyners et al., 2013). Atribut nice to have dan 

must not have pada kondisi P(Yes)l(No) lebih dari 20% merupakan atribut yang ditemukan 

pada produk sampel tetapi tidak ditemukan pada produk ideal menurut konsumen. Aplikasi 

metode CATA (Check-all-that-that-apply) telah dilakukan oleh Dooley et al .,(2010) 

mengenai profil uji organoleptik CATA pada produk es krim vanilla yang menghasilkan 

atribut seperti manis, astrigent, cooked milk, buttery dan caramel.  

 

1.2.2. Puding  

Puding merupakan salah satu jenis hidangan penutup atau dessert yang memiliki rasa manis 

dan teksturnya lembut sehingga banyak disukai oleh sebagian masyarakat. Berdasarkan 

BPOM RI (2006), puding menjadi salah satu produk yang berkategorikan pencuci mulut 

dengan basis susu. Puding juga sering dihidangkan dengan saus yang disebut vla.  Pada 

umumnya, puding terbuat dari tepung agar atau karaginan yang harus melibatkan proses 

pemanasan  karena bahan dari keduanya tidak dapat larut pada suhu ruang (Fransiska et al., 
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2014). Puding juga dibuat dari fikokoloid seperti alginat. Alginat digunakan sebagai bahan 

pembentuk gel puding sebagai imobilisasi karena karakternya yang kuat (Subaryono et al., 

2010). Puding memiliki kandungan karbohidrat, lemak, protein, serat, mineral natrium dan 

kalsium. Mineral kalsium sangat bermanfaat untuk keseimbangan elektrolit dan cairan 

tubuh, sedangkan mineral kalium untuk memaksimalkan pembentukan sel dan menjaga 

kesehatan jantung. Penelitian puding instan mensubstitusikan menggunakan perbandingan 

pembentukan gel kappa karagenan dengan glukomanan menemukan bahwa konsentrasi 

glukomanan yang paling rendah sangat disukai oleh panelis (Naligar, 2014).  

  

1.2.3. Susu 

Susu merupakan cairan yang berasal dari ambing sapi yang sehat, memiliki kandungan 

secara alami tidak dikurangi atau ditambahkan sesuatu apapun dan tidak mendapatkan 

perlakuan apapun kecuali proses pendinginan tanpa mempengaruhi kemurniannya (SNI 01-

3141-1998). Selain berdasarkan standar kimiawi, susu juga memiliki standar parameter 

pada uji sensori. Warna, rasa, aroma dan flavor menentukan kualitas yang dapat mucul 

pada susu. Dua fenomena fisik yang dapat memberikan penampilan pada produk susu yaitu 

adanya emulsi lemak yang stabil yaitu proton di dalam fase berair secara kontinyu dan 

terjadinya suspensi partikel mineral. Penghamburan atau pembiasan cahaya oleh partikel 

mineral, protein, dan lemak koloidal yang tidak larut memberikan warna putih susu dan 

sedikit buram (Clark et al., 2009). 

Oksidasi lemak susu menghasilkan perkembangan citarasa yang tidak diinginkan pada susu 

yang tidak dihomogenisasi. Reaksi oksidasi menghasilkan interaksi antara spesies reaktif 

oksigen, lipid, triplet oksigen dan oksigen singlet. Oksigen singlet merupakan oksigen 

reaktin yang kaya elektronnya dan dapat terbentuk ketika di hadapan fotosensitizer yang 

diinduksikan oleh cahaya seperti riboflavin yang terdapat di dalam susu sehingga menyerap 

energi dari cahaya dan menstransfernya ke triplet oksigen untuk membentuk oksigen 

singlet. Triplet oksigen adalah pembentuk oksigen yang paling stabil. Molekul ini mudah 

beraksi dengan radikal lain, dan biasanya ditemukan pada makanan. Cahaya, panas, adanya 
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oksidan mengkatalisa pembetukan radikal di dalam susu. Pembentukan hidrokarbon, 

alkohol, asam, aldehida dan keton dapat memberikan rasa oksidasi (Clark et al., 2009).  

 

Menurut SNI 3141.1:2011, syarat susu sapi segar yaitu tidak ada perubahan warna, bau, 

rasa, dan kekentalan, serta memiliki pH sebesar 6,3 hingga 6,8. Pada susu segar juga 

memiliki standar minimal kandungan lemak sebesar 3,0 %. Produk susu memiliki laktosa 

atau gula susu yang menjadi ciri khas yaitu karbohidratnya dan kandungan lemak serta 

sebagian besar terdiri dari trigliserida, yang melekat pada asam lemak. Asam lemak 

memiliki komponen dengan panjang yang bervariasi yaitu dari 2 hingga 20 atom karbon 

dan terdapat saturasi (0 – 4 ikatan ganda). Jenis lemak lainnya yaitu fosforlipid, kolesterol, 

asam lemak bebas, monogliserida, dan digliserida. Bagian lemak di dalam butiran yang 

dapat mengkristal dan mengapung disebut sebagai susu plasma (Walstra et al., 2006).  

 

1.2.4.  Susu Sapi Low Fat  

Susu low fat merupakan produk susu cair yang sebagian lemaknya dihilangkan dan 

memiliki kadar lemak sebesar 0,5% sampai kurang dari 3% dan kadar protein tidak kurang 

dari 2,8% (BPOM, 2016). Susu sapi low fat memiliki kosentrasi lemak yang rendah setelah 

pengolahan akan tetapi kandungan vitamin yang lain tidak hilang. Di Indonesia, susu low 

fat banyak dikonsumsi oleh penderita diabetes melitus (DM) merupakan sebuah penyakit, 

dengan kondisi kadar glukosa di dalam darah melebihi batas normal (Putri, 2013). Aplikasi 

lain dalam bidang pangan terutama bahan yang berbasis susu low fat yaitu  ow-fat ice 

cream. Ice cream ini dikembangkan oleh beberapa produsen ice cream di Amerika Serikat 

dan Eropa dengan memproduksi ice cream yang mengandung inulin sehingga dapat 

memberikan manfaat bagi kesehatan manusia yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan 

mikroflora dalam usus manusia, tetapi juga merupakan serat pangan (Anggraeni, 2013).  
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1.2.5.  Susu Sapi Skimmed  

Susu skim atau susu tanpa lemak merupakan produk susu cair yang sebagian besar 

lemaknya telah dilhilangkan, dan dipasteurisasi atau disterilisasi atau diproses secara UHT 

(ultha high temperature) untuk memperpanjang umur simpan. Susu skimmed memiliki 

kadar lemak tidak lebih dari 0,5% dan kadar protein tidak kurang dari 2,8% (BPOM, 2016). 

Susu skim adalah bagian susu yang banyak mengandung protein dan sering disebut sebagai 

serum susu. Susu skim mengandung sedikit lemak, vitamin yang larut dalam lemak, dan 

tidak memiliki beta karoten. Manfaat dari susu skim adalah mudah dicerna dan bercampur 

dengan makanan padat atau semi padat, memiliki nilai gizi yang tinggi seperti protein susu 

mengandung asam amino esensial, serta dapat disimpan lebih lama dari pada whole milk 

karena memiliki kandungan lemak yang rendah. Susu skim memberikan tekstur yang lebih 

halu, berkontribusi dalam memberikan rasa dan memberikan efek sinergis pada tambahan 

flavor (Serlahwaty, 2015).    

 

1.2.6. Susu Kedelai 

Susu kedelai merupakan kacang kedelai yang diekstrak sarinya kemudian direbus dan 

digiling dengan penambahan air. Susu kedelai dapat dikonsumsi secara langsung atau 

digunakan sebagai bahan utama dalam pengembangan produk yang berbasis protein yaitu 

tahu (BPOM RI, 2006). Susu Lemak Nabati merupakan produk susu cair yang diperoleh 

dengan cara menggantikan sebagian atau seluruh lemak susu dengan minyak atau lemak 

nabati. Pada produk ini memiliki komposisi, penampakan, dan penggunaannya yang tidak 

jauh berbeda dengan susu segar. Susu lemak nabati atau susu kedelai memiliki kadar lemak 

tidak kurang dari 3% (BPOM, 2016).  

Susu kedelai memiliki susunan asam amino esensial paling lengkap. Asam amino tersebut 

tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus dikonsumsi dari luar. Susu kedelai juga 

memiliki kandungan lemak yang rendah sehingga cocok untuk konsumen yang sedang 

menjalani diet rendah lemak. Selain itu, susu kedelai memiliki kandungan protein yang 

setara dengan susu sapi sekitar 3,5 g/100g,  nilai gizi yang tinggi, tidak mengandung 
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laktosa dan bebas kolesterol (Nirmagustina, 2013). Susu kedelai tidak mengandung 

kolesterol karena merupakan produk nabati, memiliki fitokimia yaitu senyawa isoflavon 

dan fitoesterigen yang terdapat dalam bahan pangan yang mempunyai khasiat pada 

kesehatan. Kelebihan dari susu kedelai adalah tidak mengandung laktosa sehingga cocok 

untuk dikonsumsi penderita intoleransi laktosa yaitu seseorang yang tidak memiliki enzim 

laktase dalam tubuhnya. Kacang kedelai memiliki kadar lemak 3,28%, kadar protein 

8,08%, kadar karbohidrat 74,46%, dan kadar air 12,93%.  (Aminah, 2012). Pada produk 

puding susu yang rendah lemak, dengan bahan baku yaitu susu kedelai dan susu kambing, 

memiliki hasil bahwa kandungan lemak pada susu kedelai terbukti setengah lebih rendah 

daripada susu kambing dikarenakan adanya jumlah kandungan asam lemak dan gliserol 

(Susanti, 2016).  

 

1.2.7.  Agar – agar  

Agar atau agar-agar adalah campuran kompleks sejumlah polisakarida yang diperoleh dari 

alga merah, umunya berjenis Gelidium. Agar-agar (C6H10O5) sebagai gelosa bersulfsat 

memiliki kandungan polisakarida, kalsium, mineral. Sebagian besar polisakarida agar 

adalah D-galaktosa dan sisanya adalah L-galaktosa. Komponen galaktosa dapat membentuk 

rantai ikatan glikosidik 1,3 menjadi polimer dengan berat molekul 3000 sampai 9000. Agar 

memiliki sifat yaitu tidak larut dalam air dingin dan bersifat thermoreversible. Sifat ini bisa 

terjadi jika gel yang dipanaskan melewati titik cair maka gel akan mencair, tetapi bila 

larutan agar dibiarkan dingin maka akan terbentuk gel kembali. Gel yang ditempatkan pada 

suhu dingin akan mengeluarkan sejumlah air sehingga dapat terjadi sineresis (penampakan 

pengerutan volume) dan molekul agar-agar mulai saling merapat, memadat dan membentuk 

kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air, sehingga terbentuk sistem koloid padat-

cair. (Angka,2000).  

Agar berasal dari rumput laut atau alga yang telah diolah untuk bahan pembentukan gel. 

Jenis rumput laut yang biasa diolah adalah Eucheuma spinosum (Rhodophycophyta). Agar-

agar memiliki karbohidrat dengan berat molekul yang tinggi, dan tergolong kelompok 

pektin serta suatu polimer yang tersusun dari monomer galaktosa. Tepung agar – agar 
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merupakan salah satu bahan yang digunakan sebagai bahan pembentukan gel pada produk 

dessert yaitu puding. Agar – agar memiliki sifat sebagai imobilisasi karena karakteristik 

gelnya yang kuat (Subaryono et al., 2010). Agar – agar juga dapat diaplikasikan pada 

pembuatan permen jelly dari sari buah sirkaya sehingga menghasilkan uji fisik, kimia dan 

organoleptik. Kosentrasi yang digunakan pada permen jelly tidak memberikan pengaruh 

nyata pada produk tersebut tetapi rasa yang tidak terlalu manis dapat diterima oleh panelis  

(Hasyim et al., 2015).  

 

1.3.   Tujuan Penelitian   

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan karakteristik 

mengenai atribut puding susu ideal, dapat membandingkan atribut sensori puding susu yang 

ideal dengan puding susu rendah lemak berdasarkan metode sensori CATA (Check-All-

That-Apply) dan memperoleh atribut yang dapat meningkatkan tingkat kesukaan pada 

produk puding susu. 
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