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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Hubungan Usia, Tingkat Kesukaan, Deskripsi Rasa, dan Karakteristik Responden 

Tingkat kesukaan panelis terhadap permen jeli berdasarkan rasa dan overall (warna, rasa dan 

keseluruhan) terlihat dari Tabel 2 dan Tabel 3. Warna yang sesuai dengan ekspektasi rasa 

(warna merah dengan rasa stroberi dan warna ungu dengan rasa anggur) memiliki nilai tingkat 

kesukaan yang lebih rendah dibandingkan dengan warna yang tidak sesuai dengan ekspektasi 

(warna merah dan ungu dengan rasa melon dan lemon). Hal ini disebabkan karena ketertarikan 

produk permen jeli yang jarang mereka temui dan hal ini dibenarkan oleh Arwachyntia, (2014) 

yang menyatakan bahwa tingkat kebaruan akan makanan yang baru dan/atau dimodifikasi akan 

memunculkan tanggapan yang beragam, termasuk tertarik dan ingin mencoba inovasi 

makanan. Berdasarkan Tabel 7, variabel usia, yaitu usia 17-20 tahun dan usia 30-40 tahun tidak 

mempengaruhi penerimaan kesesuaian warna dan rasa. Hal ini disebabkan oleh ketertarikan 

panelis dalam mengonsumsi produk kesesuaian warna dan rasa (Arwachyntia, 2014). 

Ketertarikan ini ditunjukan dari Gambar 28-29 bahwa panelis usia 17-20 tahun lebih memiliki 

ketertarikan mencoba inovasi permen jeli. 

 

Menurut hasil karakteristik responden (pengalaman konsumsi) Gambar 26 dan 27, panelis usia 

17-20 tahun lebih memiliki ketertarikan dengan permen jeli daripada panelis usia 30-40 tahun. 

Permen jeli mengalami perkembangan dalam hal inovasi baik dari segi warna dan rasa. Pada 

Gambar 28 dan 29 menunjukan bahwa panelis usia 17-20 tahun lebih dapat menerima inovasi 

permen jeli daripada panelis usia 30-40 tahun. Hal ini dipengaruhi dari pengelompokan zaman 

berdasarkan tahun kelahiran yang mempengaruhi cara penerimaan terhadap sesuatu hal yang 

baru (Lyons, 2004 dalam Putra, 2016). Panelis usia 17-20 tahun (generasi Z) lebih dapat 

menerima sesuatu yang baru daripada usia 30-40 tahun (generasi Y), dikarenakan panelis usia 

17-20 tahun lahir di zaman yang sudah terbiasa dengan adanya perubahan dalam segala aspek, 

termasuk makanan, berbeda dengan tingkat penerimaan perubahan panelis usia 30-40 tahun 

yang cenderung lebih lambat. 

  

Usia panelis 17-20 tahun lebih dapat menerima perubahan baru terutama dalam produk 

makanan dan minuman daripada panelis usia 30-40 tahun. Hal ini dikarenakan pada usia anak-

anak (17-20 tahun) lebih bisa menerima inovasi baru, terutama permen jeli. Penerimaan inovasi 

baru permen jeli tidak terlepas dari peran iklan permen jeli yang menarik minat anak-anak 

untuk membelinya. Ketika anak-anak bisa menerima inovasi tersebut, maka berpengaruh pada 
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frekuensi mengonsumsi permen jeli dan biaya yang dikeluarkan untuk membeli inovasi permen 

jeli tersebut. Ketika produk semakin diterima, penyebaran produk inovasi permen jeli semakin 

meluas dengan adanya kemudahan menemukan produk inovasi permen jeli yang dapat 

dijangkau konsumen (Arwachyntia, 2014). Penerimaan atau penolakan pada makanan atau 

minuman terjadi ketika otak manusia bekerja mendapatkan informasi dari percobaan, proses 

mengolah makanan, mengonsumsi makanan, keadaan sosial, konteks budaya dan efek 

psikologis (kesukaan, tidak suka, kenyang, tidak nyaman, dll) yang didapatkan ketika proses 

makan dan setelah makan pada beberapa makanan, kemudian membandingkan dengan 

informasi yang disimpan dalam memori pengalaman masa lalu (Costell et al, 2010).  

 

Pada hasil kuisioner karakteristik responden (pengalaman konsumsi) terdapat salah satu aspek 

yang diduga dapat menjadi sebab-akibat antara tingkat kesukaan terhadap penyimpangan 

warna pada rasa buah, yaitu media sosial. Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 7, 

penerimaan kesesuaian warna dan rasa dipengaruhi dari seberapa sering panelis uasi 17-20 

tahun dan 30-40 tahun makan-pergi ke restoran/cafe dan frekuensi penggunaan media sosial. 

Pada usia 17-20 tahun dan 30-40 tahun, frekuensi penggunaan media sosial dapat 

mempengaruhi frekuensi makan-pergi restoran/cafe dan penerimaan ketidaksesuaian warna 

dan rasa. Panelis usia 17-20 tahun lebih sering menggunakan media sosial dalam mencari 

referensi makan dan tempat makan (restoran/cafe), serta memiliki frekuensi pergi ke 

restoran/cafe yang lebih sering. Berbeda dengan panelis usia 30-40 tahun, tingkat pemakaian 

media sosial tidak terlalu banyak dan frekuensi makan ke restoran/cafe tidak sering atau jarang. 

Frekuensi makan-pergi di restoran/cafe mempengaruhi tingkat kesukaan panelis usia 30-40 

tahun. Panelis usia 17-20 tahun lebih bisa menerima penyimpangan warna pada permen jeli 

rasa buah daripada panelis usia 30-40 tahun yang lebih memilih-milih (ada yang menerima dan 

menolak). Penerimaan ketidaksesuaian warna dan rasa mempengaruhi tingkat kesukaan usia 

30-40 tahun. Penerimaan penyimpangan warna permen jeli pada panelis usia 17-20 tahun ini 

juga diperkuat dengan alasan penerimaan mereka, yaitu menyukai inovasi permen jeli baru, 

berbeda dengan panelis usia 30-40 tahun. Alasan penolakan mereka (tidak suka inovasi permen 

jeli, pewarna buatan, rasa tidak enak dan aneh, warna tidak sesuai buah dan zat kimia 

berbahaya) lebih banyak daripada panelis usia 17-20 tahun. 

 

Media sosial memiliki pengaruh yang besar dalam penerimaan inovasi produk makanan baru 

terutama bagi panelis usia 17-20 tahun. Media (elektronik dan cetak) menjadi alat penyedia 

banyak informasi, termasuk pada industri makanan dan minuman untuk menarik minat 
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konsumen untuk membeli barang dan jasa yang ditawarkan. Efek gambar, perpaduan warna 

dan sifat estetika dapat menarik minat dan perhatian konsumen untuk membeli dan memakan 

makanan atau minuman yang tertera pada media sosial (Ammi, 2007). Hal ini berkaitan satu 

sama lain dari seberapa sering menggunakan media sosial, penghasilan, minat untuk mencari 

makanan atau minuman inovasi baru, hingga berimbas pada pengeluaran makan 1 kali dan 1 

bulan yang terbilang besar. Arwachyntia (2014) menambahkan variasi dalam inovasi makanan 

dapat meningkatkan pilihan dalam memilih makanan dan didasarkan pada berbagai 

keberagaman seperti bahan maupun harga. Individu yang ingin mencoba keberagaman 

dikarenakan beberapa faktor, seperti rasa bosan dan rasa ingin tahu. 

 

Dalam mempromosikan permen jeli sebagai iklan, panelis usia 17-20 memiliki frekuensi 

pernah dan sering ketika melihat iklan daripada panelis usia 30-40 tahun. Iklan mempengaruhi 

penerimaan permen jeli pada kedua rentang usia tersebut. Peran media terutama iklan sangat 

mempengaruhi perubahan gaya hidup masyarakat, karena melalui iklan sebuah produk 

diperkenalkan kepada masyarakat, dengan bahasa yang sangat persuasif agar masyarakat 

membeli produk tersebut (Pawanti, 2013). 

 

Warna dan rasa mempengaruhi tingkat kesukaan usia 30-40 tahun daripada usia 17-20 tahun. 

Berdasarkan Tabel 4-11 pada warna merah dan ungu dengan rasa stroberi, anggur, melon dan 

lemon, ketika mengindentifikasi rasa, panelis usia 17-20 tahun lebih bisa membedakan rasa 

bila dibandingkan dengan panelis usia 30-40 tahun yang tidak dapat mendeteksi rasa (rasa tidak 

sesuai dengan warna). Hal ini dikarenakan penerimaan atau kepekaan indera pengecap dan 

ketertarikan atau minat panelis terhadap permen jeli baik warna dan rasa (Badan Standarisasi, 

2006). Frekuensi makan di restoran/cafe yang lebih besar mungkin juga mempengaruhi karena 

restoran/cafe memiliki makanan kontemporer yang menarik minat panelis usia 17-20 tahun 

untuk mencoba inovasi baru dari suatu produk. Warna-warna yang hadir dalam makanan dan 

minuman dapat mempengaruhi persepsi identifikasi flavor (Zampini, et al, 2007). Hal ini 

berhubungan dengan tren konsumen saat ini, yaitu makan di luar rumah dan lebih banyak 

mengonsumsi makanan dan minuman yang lebih berwarna-warni dan terlihat natural (warna 

tidak mencolok), terutama warna ungu dan merah muda (Iqbal, 2018). 

 

Warna dapat mempengaruhi sistem kerja otak dalam merasakan, mendeskripsikan dan 

mempersepsikan rasa dan flavor yang diterima oleh indera pengecap dan pembau. Bagian 

piriform/ amygdaloid, OFC (Orbito Frontal Cortex) bagian kanan dan korteks insular bagian 
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kiri merupakan bagian dalam otak yang merespon penciuman primer dan hubungan antar 

korteks penciuman manusia. Sebuah subset dari bagian penciuman menjadi peka terhadap 

penerimaan hubungan antara bau dan warna. Aktivasi orbitofrontal dan korteks insular 

meningkat menjadi lebih tinggi ketika bau yang spesifik dan warna yang tepat bertemu. Deteksi 

efek modulatory lintas modal termasuk bagian OFC dan korteks insular menunjukkan bahwa 

warna dapat memengaruhi proses-penciuman. Modifikasi warna terhadap persepsi bau 

membuat proses pengolahan penciuman di daerah heteromodal modalitas sensorik menjadi 

relatif lambat, termasuk korteks penciuman primer dan jalur visual ventral dan membuatnya 

menjadi tempat awal masuk akal pertukaran informasi antara sistem visual dan penciuman. 

Peningkatan BOLD (Blood Oxygen Level Dependent) mencerminkan mekanisme fisiologis 

yang mendasari fenomena perilaku, ketika kombinasi warna-bau tepat, maka semakin besar 

kenikmatan bau yang dirasakan (O¨ sterbauer et al, 2005). 

 

Pada panelis usia 17-20 tahun, flavor stroberi lebih sulit dikenali saat disajikan dengan warna 

yang tidak tepat dan flavor jeruk dideskripsikan kurang akurat saat larutan diwarnai tidak tepat. 

Tetapi tingkat pendeteksi rasa stroberi tidak terpengaruh oleh warna minumannya dan tidak 

mengurangi kemampuan panelis untuk mengenali flavor sebenarnya. Pada penelitian Dias et 

al (2012), persepsi responden dalam mengenali warna dan rasa ditunjukan dari penerimaan dan 

bagaimana individu mendeskripsikan rasa. Penelitian ini menggunakan gelatin yang diberikan 

pewarna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu dengan perisa stroberi, jeruk nipis dan nanas. 

Ketika warna tidak sesuai dengan rasa (stroberi, jeruk nipis dan nanas), responden dapat 

membedakan rasa yang ada dalam gelatin. Responden laki-laki lebih mudah terpengaruh dan 

tidak dapat membedakan rasa (meskipun terjadi kesalahan) pada penyimpangan warna gelatin 

dibandingkan dengan responden wanita. Tingkat kesukaan panelis pada flavor jeruk nipis lebih 

rendah dari flavor stroberi dan nanas, yang artinya responden tidak dapat menerima rasa yang 

tidak sesuai dengan kesukaan mereka.  

 

Pada panelis usia 30-40 tahun hanya bisa mendeteksi rasa yang sesuai dengan warna. Hal ini 

dibenarkan oleh penelitian Zampini et al (2007) ketika air yang diberi pewarna dan hanya boleh 

dilihat oleh responden, hasilnya, individu menjadi bingung untuk menentukan warna-rasa dari 

suatu makanan atau minuman dan langsung mengidentifikasi dari segi kenampakan warna 

minuman dan menebak flavornya. Pada penelitian Zampini et al (2007), ketika responden 

hanya melihat sampel, warna dapat dikaitkan dengan flavor (hijau-jeruk nipis, oranye-jeruk, 

kuning-lemon, biru-mint) kecuali untuk warna merah dan abu-abu yang tidak terkait dengan 
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rasa tertentu. Sedangkan, ketika dikumur dalam mulut, flavor yang lebih kuat (stroberi) lebih 

sulit dikenali saat disajikan dengan warna tidak tepat. Minuman dengan flavor jeruk dibedakan 

kurang akurat saat larutan diwarnai tidak tepat (yaitu minuman flavor jeruk nipis berwarna 

oranye atau merah, dan minuman flavor jeruk berwarna hijau atau merah). Tetapi dibedakan 

rasa stroberi tidak terpengaruh oleh warna minumannya dan tidak mengurangi kemampuan 

panelis untuk mengenali flavor sebenarnya. 

 

 


