
 
 

4. PEMBAHASAN  

Puding merupakan salah satu dessert sebagai pencuci mulut. Puding susu adalah makanan 

yang dikonsumsi oleh anak-anak dan orang tua diseluruh dunia, umumnya dijual dalam 

bentuk bubuk atau prepacked yang tersusun atas vanilla, susu dan pengental (Damian, 

2012). Pada penelitian ini, bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk puding 

adalah susu sapi full cream, susu sapi low fat, susu sapi skimmed dan susu kedelai.  

 

Menurut Worch, Lê, dan Punter (2010), panelis terlatih dan panelis tidak terlatih digunakan 

pada uji sensori. Panelis terlatih harus memiliki keahlian khusus, pelatihan dan pengalaman 

sehingga pemilihan atribut pada produk konsisten akan tetapi membutuhkan waktu yang 

cukup lama. Keunggulan dari panelis tidak terlatih adalah dapat mengetahui persepsi 

produk tersebut dari pihak konsumen dan bahasa yang digunakan mudah dipahami. Sampel 

puding susu akan dianalisa sensori CATA (Check-All-That-Apply) menggunakan 50 panelis 

tidak terlatih. Tujuan menggunakan panelis tidak terlatih pada penelitian ini adalah 

memperoleh data berupa pendapat dan persepsi mengenai pengembangan produk dari segi 

konsumen atau yang menggunakan produk tersebut, sehingga bisa mengetahui deskripsi 

mengenai atribut apa yang disukai dan yang bisa menurunkan tingkat kesukaan. Hal ini 

sesuai dengan Moskowitz (1997), bahwa untuk mengurangi biasnya data yang diperoleh 

pada uji sensori CATA memerlukan jumlah panelis minimal 40-50 panelis.  

 

Menurut Kemp et al.,(2009) Focus Group Discussion (FGD) merupakan salah satu metode 

kualitatif yang paling efektif untuk memperoleh deskripsi sensori suatu produk dan 

mengevaluasi atribut pada kuisioner yang akan digunakan untuk sensori puding susu 

sehingga panelis mudah memahami dan dapat menyamakan persepsi mengenai atribut 

puding susu yang ada pada kuisioner. Diskusi ini telah dilaksanakan pada hari Jumat, 23 

Maret 2018 di ruang Oval, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yang berjumlah 7 orang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kemp 

et al.,(2009), bahwa FGD harus berjumlah antara 6-18 orang yang memiliki kemampuan 

dan pengetahuan mengenai kepekaan sensori yang baik. Metode ini sudah digunakan dan 
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dilakukan melalui penelitian identifikasi atribut sensori mayoinnaise sehingga memperoleh 

informasi mendalam mengenai atribut yang muncul pada produk mayoinnaise melalui 

persepsi dan pengalaman yang dimiliki informan dari berbagai latar belakang tertentu, serta 

memperoleh kepuasan dan nilai akurasi yang tinggi karena mendengar pendapat langsung 

dari subjek risetnya melalui Focus Group Discussion (FGD). Hal ini bisa menjamin 

kualitas atribut pada produk puding susu untuk uji sensori CATA (Rahmawati et al., 2015). 

Pengujian pada puding susu dilakukan dengan analisa organoleptik yaitu sensori CATA 

(check-all-that-apply), analisa secara fisik yaitu tekstur dan sineresis, dan karaksteristik 

kimia adalah kadar air, kadar lemak dan kadar gula.  

Berdasarkan hasil analisa sensori CATA pada gambar 3, uji cochran’s Q test  

menggunakan uji multiplepairwise comparisons McNemmar (lampiran 4) merupakan hasil 

atribut puding susu sapi full cream, susu sapi low fat, susu sapi skimmed, dan susu kedelai 

dengan taraf 5%. Pada gambar 3 menunjukkan hasil sebuah peta biplot yang 

memperlihatkan letak dan posisi puding susu ideal dan sampel di dalam sebuah peta 

(Meyners et al., 2013). Uji cochran’s Q test menghasilkan p-value yang menunjukkan 

adanya perbandingan setiap sampel puding susu dengan atribut sensori jika nilai p-value 

dibawah signifikasi (p-value <0,05 berarti atribut tersebut ada beda nyata). Hasil uji 

cochran’s Q test pada produk puding susu adalah semua atribut sensori berbeda nyata 

kecuali berwarna putih keabu-abuan, kuning, kuning keemasan, penampilan menggumpal, 

berpasir, terbentuk 1 fase dan 2 fase, aroma busuk, basi, amis, sulfur, logam, rasa asin, 

asam, long lasting, terkstur lunak, kurang kental, kenyal, adhesiveness to lips, crumbly, 

chewy, mouthfeel berair (watery), halus (smooth), lips & leaf coating, thin, starchy, ringan 

(light), encer (diluted), wetness, cooling, slipperiness, berbusa (foam), airy dan burning 

dapat dilihat pada lampiran 4.  Uji cochran’s Q test ini bertujuan untuk mengetahui atribut 

yang banyak dipilih oleh panelis pada sampel yang digunakan dengan melihat nilai 

tertinggi untuk setiap atribut (Meyners et al., 2013).    

Hasil sebaran data sensori CATA pada puding susu pada gambar 3 menunjukkan grafik 

berdasarkan nilai pengujian nilai inersia yang paling tinggi yaitu dimensi 1 (F1) dalam 

bentuk horizontal sebesar 72,12% kemudian nilai inersia terbesar kedua adalah dimensi 2 
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(F2) dalam bentuk vertikal sebesar 16,66%.  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 (Sourial et al.,2010). Kedua nilai dimensi 

tertinggi akan dijumlah dan menghasilkan nilai kualitas analisa sebesar 88,78% sehingga 

membentuk grafik pemetaan dapat dilihat pada gambar 3. 

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. Adapula 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 (Ares et al., 

2013). 

Berdasarkan hasil sebaran data sensori CATA puding susu ideal dan sampel memiliki 

posisi yang berbeda. Atribut puding susu ideal memiliki warna putih susu, jernih, aroma 

sedikit amis, rasa susu, pudding fresh milk, thin dan wetness. Lemak utama pada susu 

selama penyimpanan adalah gliserida, fosfogliserida, glikolipid, ester kolesterol. Asam 

lemak tak jenuh sangat rentan dengan reaksi oksidasi  dan membatasi penyimpanan produk 

susu yang banyak mengandung lemak. Niksasi-auto merupakan reaksi rantai radikal bebas, 

dalam susu terutama yang dikeringkan dengan oleat (18:1,n9), linoleat (18:2,n6), dan asam 

linolenat (18:3,n3). Reaksi ini menghasilkan pembentukan peroksida yang tidak memiliki 

pengaruh terhadap rasa tetapi menjadi tidak stabil dan mudah terurai untuk membentuk 

unsaturated aliphatic ketones dan aldechydes (Tamime, 2009). Hal ini yang menunjukkan 

adanya sedikit aroma amis pada puding susu ideal. Panelis memilih atribut ideal pada 

puding susu disebabkan oleh keinginan dan persepsi panelis dari sudut pandang konsumen 

sangat menginginkan atribut tersebut pada puding susu, sehingga konsumen dapat 

memperoleh kepuasan dalam mengkonsumsi produk tersebut. Konsumen membuat 

penilaian akhir berdasarkan kualitas mengenai produk, yang sebagian besar menggunakan 

sifat indra penglihatan, penciuman, sentuhan dan rasa. Pudding fresh milk merupakan rasa 
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yang membuat seseorang merasa senang sehingga dikategorikan menjadi salah satu atribut 

dari puding susu ideal (Tamime, 2009). Atribut puding susu ideal menjadi sangat 

bermanfaat bagi perusahaan untuk memperoleh informasi yang tidak selalu bisa konsumen 

ungkapkan sehingga hal ini menguntungkan bagi perusahaan. Perusahaan bisa mengetahui 

produk tersebut dapat diterima atau tidak di semua kalangan (sebagai bahan evaluasi) dan 

menjadi acuan untuk standard puding susu dalam pengembangan produk (Ares et al., 

2013). Principal Coordinates Analysis (PCoA) dapat diaplikasi sebagai visualisasi korelasi 

antara koefisien dan hasil pada peta dua dimensi (Meyners et al., 2013). Data tersebut 

mengenai atribut sensori dan data kesukaan dalam bentuk titik. Hasil PCoA pada Lampiran 

5 dapat dilihat bahwa puding susu yang disukai berada dekat dengan atribut berwarna 

putyih susu, aroma susu, fresh, licorice dan creamy. Hal ini sesuai dengan puding susu 

ideal yang dekat dengan atribut berwarna putih susu, dan aroma dan rasa fresh serta susu 

(pada gambar 3).   

Salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi penerimaan konsumen dalam konteks 

makanan adalah penampilan. Hal ini dikarenakan penampilan merupakan daya tarik awal 

atau kesan pertama yang ditemukan oleh konsumen, meliputi warna, aroma, dan rasa. 

Tingkat penerimaan konsumen melibatkan indra manusia seperti mencium bau yang timbul 

dari makanan, sentuhan atau rasa dan aftertaste (Mudambi et al., 2006). Berdasarkan hasil 

gambar 3 dan lampiran 4, puding susu full cream memiliki atribut beraroma susu manis, 

creamy flavor, tekstur lunak, dan mouthfeel creamy. 

Berdasarkan hasil pemetaan pada gambar 3, puding susu full cream memiliki aroma susu 

manis yang sangat kuat. Hal ini dapat dipengaruhi oleh suhu dimana semakin lama suhu 

pemanasan dalam membuat produk yang mengandung lemak maka dihasilkan aroma yang 

semakin kuat, ini disebabkan oleh adanya komponen aroma volatil (Kähkönen et al., 1995). 

Bahan yang digunakan pada puding adalah susu yang mengandung asam lemak yang 

mudah menguap seperti asam kaproat dan asam butirat (Mudambi et al., 2006). Senyawa 

yang berasal dari susu segar, sehingga dapat menimbulkan rasa khas dari susu yaitu 

ethylbutanoate, ethlyhexanoate dan dimethylsulphone (Smith, 2003). Atribut creamy flavor 

terasa seperti krim dan ada timbul sensasi terasa halus. Hal ini disebabkan oleh adanya 
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senyawa volatile seperti senyawa karbonil, alkanol, asam lemak bebas (Smith, 2003). 

Kandungan lemak susu yang tinggi memberikan rasa dan mouthfeel creamy yang lebih 

terasa dibandingkan dengan susu skim (Clark et al., 2009). Hal ini dapat dibuktikan bahwa 

kadar lemak yang semakin tinggi pada tabel 6 menghasilkan aroma susu manis, rasa dan 

mouthfeel creamy yang sangat kuat. Tekstur lunak merupakan salah satu atribut yang 

muncul pada puding susu full cream, diakibatkan adanya sejumlah air yang terkandung di 

dalam susu (Walstra et al., 2006). Hal ini tidak sesuai dengan hasil analisa kadar air (tabel 

5) dan tingkat kekerasan (tabel 3) karena hasil uji sensori menurut persepsi panelis tidak 

bisa dinilai secara kuantitatif.  

Kesan pertama pada puding susu low fat adalah memiliki atribut penampilan padat, rasa 

manis, dan tekstur chewy sedangkan puding susu skimmed memiliki atribut penampilan 

transparan, putih cerah, cooked flavor dan berpasir (sandy). Rasa manis pada puding susu 

low fat dikarenakan adanya penambahan gula sehingga memberikan rasa manis dan 

mengandung laktosa (gula khas yang terdapat di produk susu). Berdasarkan hasil tabel 7, 

kadar gula tertinggi adalah puding susu skimmed. Hal ini dikarenakan hasil sensori oleh 

panelis tidak bisa diukur seberapa akuratnya dalam hal kuantitatif sehingga tidak bisa 

menjadi acuan pada analisa kadar gula akan tetapi, selisih kadar gula puding susu low fat 

dan skimmed tidak berbeda jauh. Gula juga memberikan pengaruh pada parameter tekstur 

karena gula merupakan suatu bahan yang dapat mempertahankan air, yang ada di dalam 

produk dan kelembapan sehingga mengakibatkan puding memiliki tekstur chewy, serta 

melindungi komponen-komponen yang terikat kuat di dalam bahan pangan (Tamime, 

2009). Menurut Smith (2003), fungsi gula adalah membantu pembentukan tekstur, 

memberikan flavor, rasa manis dan sebagai pengawet. Hal ini didukung oleh analisa tekstur 

(tabel 3) yang menunjukkan bahwa nilai hardness paling rendah dan nilai springiness 

paling tinggi. Tingkat kekerasan (hardness) merupakan gaya yang digunakan unruk 

memperoleh perubahan bentuk dari suatu bahan, sedangkan tingkat kekenyalan 

(springiness) merupakan parameter yang diperoleh dari perubahan sampel ke bentuk 

semula setelah mengalami tekanan (Hidayanto, 2010).  Tingkat kekenyalan yang semakin 

tinggi membuat kemampuan bahan untuk mengikat air semakin rendah sehingga gel yang 
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ada di dalam produk mulai melemah dan menyebabkan produk tidak kokoh. Hal ini dapat 

dilihat tingkat kekerasan puding susu low fat paling rendah (tabel 3), nilai sineresis 

tertinggi (tabel 4) dan nilai kadar air yang tidak terlalu tinggi (tabel 5).  

 

Putih cerah merupakan salah satu atribut dari puding susu skimmed. Putih cerah pada susu 

umumnya berasal dari cahaya yang direfleksikan oleh globula-globula lemak, pratikel 

koloidal kasein, dan kalsium fosfat yang tersebar di dalam susu. Warna susu antara putih 

kebiruan sampai kuning keemasan, tergantung pada jenis pakan sapi dan kandungan lemak 

pada bahan yang digunakan (Mutaminah, 2013). Pernyataan ini juga didukung oleh Clark et 

al., (2009) bahwa pembiasan cahaya oleh partikel mineral, protein, dan lemak koloid yang 

tidak larut lemak menghasilkan warna putih cerah pada puding susu. Cream yang 

mengandung lebih banyak gumpalan lemak dan kandungan karoten menghasilkan warna 

pada puding susu putih cerah kekuningan.  

 

Salah satu atribut puding susu skimmed adalah mouthfeel berpasir (sandy) diakibatkan oleh 

adanya gula yang tidak tercampur secara merata sehingga timbul mouthfeel berpasir 

(sandy) yang berarti adanya butiran –butiran halus yang dirasakan oleh lidah pada puding. 

Rasa cooked flavor muncul diakibatkan oleh panas berasal dari hasil susu pasteurisasi 

sehingga membentuk volatile seperti ammonia, hydrogen sulfida, merkaptan, dan senyawa 

fosfor volatile yang terjadi akibat pemecahan protein. Hasil degradasi h-laktoglobulin 

memberikan hampir semua kelompok SH bebas ke dalam susu yang akan diproses dengan 

menggunakan panas. Senyawa ini berperan sebagai antioksidan aktif sehingga rasa caramel 

pada susu kedelai muncul dengan adanya reaksi pencoklatan non-enzimatik (Tamime, 

2009).   

 

Puding susu kedelai memiliki letak yang paling jauh dengan puding susu yang ideal dapat 

dilihat pada gambar 3. Atribut sensori pada puding susu kedelai adalah berwarna putih 

kecoklatan, rasa caramel, off flavor, aroma tengik, langu dan musty. Puding susu kedelai 

berwarna putih kecoklatan karena susu kedelai memiliki protein susu yang berfungsi 

sebagai pemberi aroma, karakteristik warna dan menentukan tekstur puding. Protein susu 
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yang dipanaskan bersama gula akan mengalami reaksi Maillard. Reaksi Maillard ditandai 

dengan terjadinya perubahan warna menjadi coklat dan menyebabkan protein susu menjadi 

pekat sehingga memberi sifat stand up (menahan bentuk) pada puding yang bertekstur 

jiggly (Aminah, 2012), hal ini dapat dilihat pada tabel 3 bahwa nilai springiness puding 

susu kedelai tinggi. Warna coklat pada puding susu kedelai dikarenakan terjadi reaksi 

Maillard dan oksidasi karoten diakibatkan oleh adanya panas yang digunakan ketika 

membuat puding. Puding susu kedelai memiliki atribut off flavor berasal dari susu kedelai 

karena adanya senyawa glikosida dalam biji kedelai, senyawa isoflavon dan gugus aglikon. 

Senyawa glikosida menyebabkan timbulnya rasa kapur pada puding susu kedelai. Senyawa 

isoflavon dalam kedelai terdiri dari genistin dan daidzin, sedangkan gugus aglikonnya 

disebut genistein dan daidzein. Enzim yang menyebabkan off flavor adalah lipoksigenase, 

lipase, dan berbagai jenis protease. Lipoksigenase merupakan enzim yang akan memecah 

asam-asam lemak dan mengoksidasi lipid dari asam lemak. Off flavor atau timbul adanya 

rasa yang menyimpang dari rasa normal diakibatkan adanya komponen 2-pentyl furan 

sebagai hasil oksidasi (Santoso, 2009). 

 Aroma merupakan salah satu parameter uji sensori yang digunakan. Aroma berasal dari 

volatile makanan yang muncul kemudian dicium melalui hidung dan akan ditransmisikan 

oleh otak sehingga otak bisa mengetahui aroma apa yang muncul sebelum konsumen 

mengkonsumsi makanan tersebut (Mudambi et al., 2006). Aroma yang muncul pada puding 

susu kedelai adalah tengik, langu, musty. Aroma ini berasal dari oksidasi asam linolenik 

oleh enzim lipoksigenase (Nirmagustina, 2013). Enzim lipoksidase menghidrolisis atau 

menguraikan lemak kedelai menjadi senyawa-senyawa yang dapat menimbulkan aroma 

langu, tengik dan musty. Senyawa ini termasuk golongan kelompok heksanal dan heksanol 

(Santoso,2009). Kelanguan ini timbul akibat adanya air, udara dan sel kedelai yang pecah. 

Reaksi enzim lipoksigenase dapat menghidrolisa asam lemak tidak jenuh (asam linoleat dan 

asam linolenat) yang  menghasilkan senyawa karbonil yang bersifat volatile. Rasa langu 

timbul karena adanya komponen kimia yaitu etil-finil-keton, haksanol, heksanal, heptanal, 

1-penten-3-ol, t-2-heksenal, 2-pentilfuran, 1-pentanol, 2,4-dekadineal, 2,4-nonadineal, 2-

nonaenal, 1-okten-3one, dan 1-okten-3-ol.  
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Berdasarkan hasil sebaran data analisis sensori CATA pada gambar 3 dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada sampel yang mirip dengan atribut puding susu ideal akan tetapi puding 

susu full cream merupakan sampel yang paling dekat dengan titik puding susu ideal 

walaupun memiliki posisi letak yang berbeda. Hal ini sesuai dengan pendapat Kemp 

(2009), bahwa setiap panelis memiliki persepsi yang berbeda-beda sehingga hasil analisa 

sensori juga berbeda. Persepsi dan tingkat kesukaan seseorang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu penampilan yang menarik, warna, aroma, rasa (sensory) dan kandungan nilai 

gizi serta ada atau tidaknya dampak yang menguntungkan bagi konsumen. 

Hasil analisa sensori CATA yang menunjukkan atribut must to have pada kondisi P 

(No)|(Yes) berdasarkan tabel 2 diketahi bahwa berwarna putih susu, penampilan padat, 

terbebentuk 1 fase, aroma susu manis, rasa pudding fresh milk, mouthfeel creamy, dan 

lembut (silky). Hasil ini sesuai dengan Ares et al., (2011) bahwa creamy merupakan salah 

atribut yang dapat meningkatkan tingkat kesukaan pada produk milk dessert. Atribut must 

to have dapat dilihat pada lampiran 6 bahwa atribut yang harus ada dan dapat 

mempengaruhi pemilihan produk puding susu dikarenakan nilai mean drops, signifikansi, 

dan nilai penalties tertinggi. Menurut Meyners et al.,(2013), nilai kordinat atribut sensori 

harus lebih dari 20% dan posisi atribut tersebut harus semakin berada diatas kanan. Letak 

atribut yang semakin ke kanan menunjukkan bahwa atribut tersebut semakin tinggi nilai 

penalties dapat dilihat pada gambar 4 dan lampiran 6. Hal ini membuktikan bahwa atribut 

tersebut termasuk atribut must to have. Atribut must to have dapat menjadi standard bagi 

perusahaan dalam memproduksi puding susu sebagai dessert (Ares et al., 2011).  

Berdasarkan hasil analisa sensori CATA selain must to have ada pula atribut nice to have 

dan must not have pada kondisi P (Yes)|(No) dapat dilihat pada gambar 5. Pada tabel 2 

menunjukkan bahwa tidak ada atribut nice to have (atribut sensori yang dapat 

meningkatkan kesukaan panelis) pada puding susu. Hal ini dikarenakan tidak ada atribut 

yang memiliki signifikansi taraf uji 5%. Atribut must not have pada puding susu adalah 

cooked flavor, tekstur kurang kental, kenyal dan mouthfeel berair (watery) dapat dilihat 

pada tabel 2. Atribut tersebut harus lebih dari 20% dan signifikansinya harus “yes”, hal ini 

dapat dilihat pada lampiran 6. Atribut must not have sangat bermanfaat bagi perusahaan 
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untuk menghindari atribut yang tidak diinginkan atau diharapkan oleh konsumen pada 

produk puding susu yang akan dikonsumsi karena atribut tersebut dapat menurunkan 

tingkat kesukaan panelis (Meyners et al., 2013).     
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