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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, semakin banyak makanan dan minuman yang 

bersifat kontemporer. Kontemporer yang dimaksud adalah sesuatu yang muncul dan 

menjadi terkenal dalam waktu yang singkat (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). 

Makanan kontemporer ini memiliki berbagai jenis warna dan rasa atau flavor, contohnya 

macaroon dengan berbagai warna, rainbow cake, dan burger atau pizza hitam. 

Perkembangan yang semakin pesat dan menyebar terjadi karena pengaruh dari media 

sosial seperti Youtube, Instagram, dan lain-lain, sehingga semakin dikenal dan meluas 

pada masyarakat, khususnya pada anak muda (Sanjaya, 2017).  

 

Usia yang berbeda-beda diduga menghasilkan persepsi yang berbeda terhadap warna dan 

rasa pada suatu makanan dan minuman. Persepsi warna dan rasa akan mempengaruhi 

penerimaan mereka akan makanan dan minuman. Warna dan rasa yang berbeda dengan 

ekspektasi terhadap makanan atau minuman tersebut diduga akan mempengaruhi 

penerimaan produk di masyarakat (Setiadi, 2003). Selain itu, dapat pula terjadi 

misleading dalam mengartikan warna dan rasa dalam suatu produk, seperti pada negara 

Inggris yang tidak menyukai durian karena berbau seperti campuran adonan bawang dan 

daging, serta tikus mati (Deil, 2014).  

 

Permen jeli merupakan produk makanan yang banyak diminati, khususnya pada anak-

anak, tetapi dengan perkembangan zaman, permen jeli mulai diminati oleh remaja dan 

dewasa. Menurut riset salah satu produk permen jeli (merk “Yupi”), permen jeli disukai 

oleh 60% anak-anak, 23% ibu-ibu, dan 20% remaja (Bachdar, 2017). Permen jeli pada 

penelitian ini digunakan sebagai penelitian ketidaksesuaian warna. Ada beberapa 

penelitian yang menggunakan model makanan dan minuman yang sederhana, misalnya 

gelatin (Dias et al, 2012) dan air destilasi (Zampini et al, 2007).  

 

Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerimaan konsumen 

terhadap ketidaksesuaian warna pada permen jeli berdasarkan persepsi konsumen dengan 

usia 17-20 tahun dan 30-40 tahun. Penelitian  dilakukan dengan cara uji sensori 
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menggunakan panelis tidak terlatih untuk melihat tingkat penerimaan konsumen dan 

deskripsi rasa ketika terjadi ketidaksesuaian warna pada produk permen jeli. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1.  Persepsi Makanan dan Minuman 

Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi (tanggapan yang 

cepat dari indera penerimaan terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna dan suara). 

Dalam artian yang lain, persepsi adalah proses bagaimana stimuli diseleksi, 

diorganisasikan dan diinterpretasikan (Setiadi, 2003).  

 

Manusia dilengkapi dengan sistem penginderaan untuk menangkap semua rangsangan 

dan kemudian diterima oleh salah satu atau semua alat indera. Indera pengecap manusia 

berpengaruh pada persepsi cita rasa. Terbentuknya rasa terjadi karena senyawa kimiawi 

merangsang ribuan reseptor yang ada di mulut. Selain berada di lidah, reseptor juga 

ditemukan di tenggorokan, di bagian dalam pipi, dan pada langit-langit mulut. 

Penerimaan rangsangan oleh sistem penginderaan disebut sensasi (Wade & Tavris, 2007 

dalam Langgeng dan Widiana, 2013). Rangsangan yang diterima kemudian dilanjutkan 

ke otak.  

 

Rangsangan tersebut memberikan makna pada pengalaman sensorik secara sederhana di 

dalam otak. Pemaknaan tersebut dinamakan dengan persepsi (Solso, dkk. 2008 dalam 

Langgeng dan Widiana, 2013). Karakteristik yang mempengaruhi persepsi dibedakan 

menjadi 2, yaitu elemen inderawi dan elemen struktural. Elemen inderawi terdiri dari 

warna, bau dan rasa, sedangkan elemen struktural terdiri dari ukuran, posisi, warna dan 

kontras (Setiadi, 2003).  

 

Persepsi responden dalam mengenali warna dan rasa ditunjukan dari penerimaan terhadap 

suatu produk makanan atau minuman, bagaimana individu mendeskripsikan rasa 

(Zampini et al, 2007) dan dipengaruhi jenis kelamin (Dias et al, 2012). Persepsi warna 

yang tidak sesuai dengan rasa akan menimbulkan kesalahan dalam mendeteksi rasa dan 

meningkatkan kesadaran responden akan penyimpangan warna yang dikaitkan dengan 

rasa yang tidak sesuai dengan warna (Zampini et al, 2007). 
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1.2.2.  Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, 

mengonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang 

mendahului dan menyusul tindakan tersebut. Faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen yaitu faktor kebudayaan (kebudayaan, sub-budaya, kelas sosial), faktor sosial 

(kelompok referensi, keluarga, peran dan status), faktor pribadi (umur, pekerjaan, 

keadaan ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian) dan faktor psikologis (motivasi, persepsi, 

proses belajar dan  memori) (Kotler dan Keller, 2012 dalam Saputri, 2016). 

 

Tren konsumen pada zaman modern ini lebih banyak mengarah pada penjualan produk 

makanan, minuman, barang dan jasa secara daring melalui media sosial, seperti 

Instagram, periklanan secara daring dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan media sosial 

telah mempengaruhi  pola konsumsi masyarakat indonesia dari segi minat beli suatu 

barang hingga pembelian ataupun pengiriman secara daring. Minat pembelian akan 

produk makanan dan minuman tidak lepas dari pengaruh penampilan, termasuk warna 

dalam gambar yang ada pada media sosial yang dapat mempengaruhi orang yang melihat 

untuk membeli produk makanan dan minuman dan memunculkan banyaknya para 

pengusaha produk makanan untuk menarik minat pengguna media sosial (Maakhin, 

2016). Media sosial (Instagram) dapat mempengaruhi individu untuk membeli makanan 

(Maakhin, 2016) berdasarkan rekomendasi yang dilihat dari foto makanan atau minuman, 

informasi lokasi baru dan promo atau potongan harga, bahkan menjadi panduan dalam 

menentukan tempat makan (Febrina, 2014). Inovasi produk, daya tarik iklan, persepsi 

harga (Firdausi, 2016), peran keluarga dan pengalaman pribadi (Nurfaidah, 2016) juga 

menjadi penentu dari perilaku konsumen dalam menentukan keputusan pembelian suatu 

produk. 
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1.2.3. Warna 

Menurut penelitian Shankar dkk (2009) dalam Langgeng dan Widiana (2013), warna 

dapat memberikan pengaruh terhadap persepsi cita rasa individu terhadap produk. Setiap 

individu memiliki persepsi yang berbeda karena adanya beberapa faktor seperti faktor 

tingkat pendidikan, motivasi, dan perhatian reseptor atau si pemersepsi (Bow, 2009 dalam 

Langgeng dan Widiana, 2013). Ketertarikan individu terhadap makanan dapat 

dipengaruhi juga oleh warna, suhu, dan tekstur makanan (Bartoshuk, dalam Wade & 

Tavris, 2007 dalam Langgeng dan Widiana, 2013), serta kemampuan visual individu 

(Shankar dkk, 2009 dalam Langgeng dan Widiana, 2013). Apabila warna dibuat tidak 

sesuai dengan objek, maka individu cenderung memiliki persepsi cita rasa yang salah. 

Salah satu bentuk eksperimennya adalah ketika individu diberikan sebuah minuman buah 

cherry (identik dengan warna merah) berwarna hijau. Sebanyak 37% menilai buah cherry 

tersebut sebagai buah lemon (Shankar dkk, 2009 dalam Langgeng dan Widiana, 2013). 

 

Zaman globalisasi seperti sekarang ini menjadikan internet menjadi hal yang paling 

banyak digunakan oleh masyarakat, tak terkecuali pada makanan dan minuman. Makanan 

dan minuman memiliki tren terkait dengan warna dan rasa. Masyarakat lebih menyukai 

makanan yang memiliki warna yang berwarna-warni tetapi tidak mencolok, berasal dari 

bahan alami dan warnanya terlihat natural (Iqbal, 2018), warna merah muda (pink) 

(Newhart, 2018), ungu (Iqbal, 2018) juga akan masuk dalam produk makanan dan 

minuman yang menjadi tren di masyarakat saat ini. 

 

1.2.4.  Flavor 

Flavor adalah keseluruhan kesan (rasa dan bau) yang diterima oleh indra manusia pada 

saat makanan dan minuman dikonsumsi (Rothe, 1989 dalam Purba, 2014). Proses 

terbentuknya flavor pada bahan pangan dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, 

yaitu flavor alami, identik alami maupun buatan (artificial) (Van et al., 2012 dan Jayasena 

et al., 2013 dalam Purba, 2014) 

 

Setiap perisa buah memiliki komponen volatil dalam menghasilkan bau dan rasa 

menyerupai buah-buahan. Komponen volatil dari strawberry adalah acetic acid, ethyl 

acetate heptanone, methyl propyl acetate, ethyl methyl butyrate, methyl hexanoate, 
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furanone, hexyl acetate, ethyl hexanoate, methyl propyl butyrate, acetaldehyde, acetone, 

methyl acetate, ethyl acetate, 3-(hexenal) (Z), hexanal, methyl butyrate, ethyl butyrate, 

dan ethyl methyl hexanoate (Modise et al, 2004).  

 

Dalam lemon dalam bentuk minyak terdapat senyawa limonene (lebih dari 70%) pada 

suhu rendah dan pada suhu tinggi terdapat α-pinene (1–2%), β-pinene (6–13%), sabinene 

(1–2%) dan γ-terpinene (8–10%) (Boelens dan Jimenez, 1989 dalam Berger, 2007). 

Lemon dalam bentuk minyak bersifat tidak stabil, dengan penyimpanan yang tidak sesuai 

akan mengakibatkan penurunan kualitas produk dengan munculnya senyawa p-cymene, 

carvone, p-menthadiene-8 ols dan p-menthen-1,8-diols (Clark et al, 1977; Kimura et al, 

1983; Schieberle dan Grosch, 1988 dalam Berger, 2007). Komponen yang tidak biasa 

ditemukan dalam minyak lemon adalah methyl jasmonate. Komponen ini berkontribusi 

dalam pembentukan aroma lemon matang (ripe lemon aroma) (Nishida dan Acree, 1984 

dalam Berger, 2007). 

 

Komponen volatil dari melon adalah 2-methyl-1-butanol, (Z)-3-hexen-1-ol, 1-hexanol, 2-

(4-methoxyphenyl)propan-2-ol, 1-octanol, trans-2-cis-6-, nonadien-1-ol, propyl acetate, 

ethyl propanoate, 2-methyl-methyl butanoate, 2,2-dimethylbutanoate, propyl propanoate, 

butyl acetate,eEthyl butanoate, 2-methyl-ethyl, butanoate, diethyl 2-hydroxy-3-

methylbutanedioate, 2-methylbutyl acetate, 2-methylpropyl butanoate, ethyl hexanoate, 

(Z)-3-hexenyl acetate, 2-methylpentyl acetate, eucalyptol, 2,4-diacetoxypentane, 

phenylmethyl acetate, (Z)-3-octenyl acetate, benzaldehyde, 2-nonenal, (E)-, 3-methyl-

hexane, 1-ethyl-1-methylcyclopentane, methyl-cyclohexane, hexane, 2,3-dimethyl-

hexane, 4,5-dimethyl-1-hexene, 1-decene, 7-tetradecene, 3-dodecene, 1-dodecyne, 1-

undecyne, 4-(acetyloxy)-2-butanone, 3-methylisovaline, oxime-, methoxyphenyl, methyl-

methoxyhydroxymethyl-amine, 2-propenoic acid, 3-phenyl-, 2-methyl-2-propenyl, dan 

1,2-ethanediol, 1-phenyl (Allwood, et al, 2014).  

 

Komponen volatil dari anggur adalah hexanal, (Z)-3-hexenal, (E)-2-hexenal, 2-octanone, 

1-octen-3-one, (E)-2-heptenal, hexanol (Z)-3-hexenol (E,E)-2,4-hexadienal(E)-2-hexenol 

1-octen-3-ol, heptanol, (E,Z)-2,4-heptadienal (E,E)-2,4-heptadienal, decanal, (E,Z)-2,6-

nonadienal 2-undecanone hexanoic acid, ethyl propanoate, ethyl, 2-methylpropanoate, 
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ethyl butanoate, ethyl 2-methylbutanoate, ethyl 3-methylbutanoate, ethyl (E)-2-

butenoate, ethyl hexanoate, ethyl octanoate, β-myrcene, (R)-(+)-limonene, linalool, α-

terpineol, β-citronellol, β-damascenone, α-ionone, α-ionol, β-ionone, 2-

phenylacetaldehyde, phenethyl acetate, 2-phenylethanol, eugenol , p-

vinylguaiacol,isoamyl acetate dan isoamyl alcohol (Slegers, et al, 2015). 

 

1.2.5.  Bahan Tambahan Pangan  

Pewarna terbagi dalam 2 kategori yaitu pewarna alami (pewarna yang melalui proses 

ekstraksi, isolasi, atau derivatisasi (sintesis parsial) dari tumbuhan, hewan, mineral 

ataupun sumber alami lain, yang termasuk dalam pewarna identik alami) dan pewarna 

sintetis (pewarna yang diperoleh secara sintesis kimiawi) (Badan Standarisasi Nasional, 

1995). Perisa juga terbagi menjadi 7, yaitu senyawa perisa alami, bahan baku aromatik 

alami, preparat perisa, perisa asap, perisa hasil proses panas, senyawa perisa identik alami 

dan senyawa perisa artifisial (Badan Standarisasi Nasional, 2006). Bahan tambahan yang 

ditambahkan harus sesuai dengan ketentuan pemerintah, yaitu tidak boleh melebihi 1, 

karena akan mempengaruhi kesehatan dan proses penerimaannya dalam tubuh. 

Penggunaan BTP yang berlebih akan mempengaruhi rasa, yaitu memiliki rasa pahit. 

Adapun rumus perhitungan penggunaan BTP dibawah ini : 

 

 

1.2.6.  Permen Jeli 

Permen jeli merupakan permen yang dibuat dari bahan air atau sari buah dan pembentuk 

gel, yang memiliki kenampakan jernih transparan, serta mempunyai tekstur dengan 

kekenyalan tertentu. Permen jeli dimasak sampai menghasilkan padatan sebesar 75% 

(Koswara, 2017). 

 

Kekerasan dan tekstur dari permen jeli tergantung pada bahan gel yang digunakan. Jeli 

gelatin mempunyai konsistensi yang lunak dan bersifat seperti karet (Koswara, 2017). 

Proses pembuatan permen jeli, yaitu dissolving, concetrating, depositing, stoving, sweet 

finishing, finish product. Proses depositing ini dilakukan dengan memasukkan hasil 

pencampuran larutan dalam sebuah wadah berbentuk kerucut dengan lubang dibagian 

Penggunaan BTP = 
𝑃𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑇𝑃 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 (mg/kg)

𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 (mg/kg)
+  …   1 
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bawah, yang kemudian dicetak dalam tepung yang telah dicampur dengan minyak sayur 

atau minyak mineral. Proses selanjutnya adalah stoving, yaitu cetakan dan larutan 

dikeringkan dengan udara panas dan wadah panas tetapi tidak menghancurkan larutan 

permen jeli, ataupun dengan udara dehumidifying dan mengoptimalkan sirkulasi udaranya 

(Edward, 2000).  

 

Tabel 1. Syarat Mutu Kembang Gula Lunak 

No Kriteria Uji Satuan 
Persyaratan 

Jeli 

1 

1.1 

1.2 

Keadaan 

Bau 

Rasa 

 

- 

- 

 

Normal 

Normal 

(sesuai tabel) 

2 Kadar air % fraksi massa Maks. 20,0 

3 Kadar abu % fraksi massa Maks. 3,0 

4 Gula reduksi 

(dihitung sebagai gula 

inversi) 

% fraksi massa Maks 25,0 

5 Sakarosa % fraksi massa Min. 27,0 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

Cemaran logam 

Timbal (Pb) 

Tembaga (Cu) 

Timah (Sn) 

Raksa (Hg) 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

Maks. 2,0 

Maks. 2,0 

Maks. 40,0 

Maks. 0,03 

7 Cemaran Arsen (As) mg/kg Maks 1,0 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

Cemaran mikroba 

Angka lempeng total 

Bakteri coliform 

E.coli 

Staphylococcus aureus 

Salmonella 

Kapang/khamir 

 

koloni/g 

APM/g 

APM/g 

koloni/g 

 

koloni/g 

 

Maks. 5 x 104 

Maks. 20 

<3 

Maks. 1 x 102 

Negatif/25 g 

Maks. 1 x 102 

(Badan Standarisasi Nasional, 2008) 

 

1.2.7.  Uji Sensori 

Pengujian organoleptik atau sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan 

indera manusia sebagai alat utama untuk menilai suatu mutu produk. Uji sensori dapat 

digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap suatu produk dengan 

menggunakan analisa preferensi. Analisa preferensi dibedakan menjadi 2 pengujian, yaitu 

uji hedonik (rating) dan uji ranking. Uji rating dilakukan dengan cara menilai atribut dari 

sampel pada skala yang sudah ditetapkan dan hasilnya akan menunjuk kepada tingkat 
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penerimaan sampel terhadap atribut mutu, serta hasil antar sampel yang diperoleh dapat 

memiliki nilai yang sama (dobel). Uji ranking dilakukan dengan cara membandingkan 

atribut mutu sampel yang satu dengan sampel yang lain, kemudian mengurutkannya 

dalam suatu urutan yang telah ditentukan dan hasil ini akan menunjukan tingkat kesukaan 

sampel terhadap atribut mutu, serta hasil yang diperoleh antar sampel tidak diperbolehkan 

memilki nilai yang sama (Badan Standarisasi Nasional, 2006). Selain analisa preferensi, 

uji sensori memiliki analisa lain, salah satunya uji deskriptif. Uji deskripsi (descriptive 

test) merupakan metode pengujian yang digunakan untuk mengindentifikasi spesifikasi 

organoleptik/sensori suatu produk (Kemp, et al, 2009). Jumlah minimal panelis standar 

dalam satu kali pengujian adalah 6 orang, sedangkan untuk panelis non standar adalah 30 

orang (Badan Standarisasi Nasional, 2006). 

 

Uji threshold dilakukan untuk mengetahui berapa konsentrasi dari suatu rangsangan yang 

mulai dapat menimbulkan kesan (Kartika. et.al, 1988 dalam Agustina dkk, 2016). Setiap 

orang memiliki batas maksimal dalam menerima bahan tambahan pangan (bahan yang 

ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan). Ada 

beberapa bahan yang termasuk dalam BTP termasuk pewarna dan perisa (bahan 

tambahan pangan yang ditambahkan atau diaplikasikan pada suatu pangan, yang mampu 

memberi atau memperbaiki warna dan rasa) (Badan Standarisasi Nasional, 2006). 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan konsumen terhadap 

kesesuaian warna dalam permen jeli rasa buah berdasarkan persepsi konsumen dengan 

usia 17-20 tahun dan 30-40 tahun. 


