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4.  PEMBAHASAN 

  

Pada penelitian kesesuaian terhadap flavor dan warna dimulai dengan penentuan 

formulasi jumlah penggunaan flavor  dan pewarna. Penentuan jumlah dari penggunaan 

dari flavor dan pewarna dilakukan dengan uji tingkat kesukaan. Terdapat 5 konsentrasi 

flavor dan pewarna yang digunakan untuk menentukan formulasi yang disukai oleh para 

panelis. Konsentrasi flavor yang digunakan untuk formulasi dimulai dari 10 ppm hingga 

60 ppm. Batas ambang dari saran penyajian penggunaan adalah 50 ppm. Sedangkan 

untuk penentuan formulasi untuk penggunaan pewarna adalah 60 ppm hingga 360 ppm 

untuk pewarna makanan berwarna merah. Batas ambang penyajian yang disarankan ada 

pada konsentrasi 300 ppm, dan untuk pewarna makanan yang berwarna ungu adalah 

200 ppm hingga 1200 ppm. Batas ambang maksimal saran penyajian adalah 1000 ppm. 

Setelah melakukan uji sensori didapatkan formulasi yang optimal dalam pembuatan 

suatu sirup yang digunakan untuk pengujian. Konsentrasi yang digunakan untuk flavor 

adalah 50 ppm yang merupakan batas ambang maksimal dari saran penyajian, 

sedangkan untuk pewarna merah adalah dikonsentrasi 300 ppm yang juga merupakan 

batas ambang dari saran penyajian, dan untuk pewarna makanan yang berwarna ungu 

adalah 800 ppm. 

 

4.1.  Tingkat Kesukaan Konsumen terhadap Kesesuaian Warna dan Flavor Pada 

Sirup 

Sirup yang diujikan memiliki 2 warna yang berbeda yaitu warna merah dan warna ungu. 

Sirup berwarna merah diidentikkan dengan rasa buah stroberi, coco pandan, framboz, 

dan rozen. Sedangkan untuk sirup berwana ungu diidentikan dengan rasa buah anggur. 

Tingkat kesukaan para panelis berdasarkan overall terlihat pada Tabel 3 dan Tabel 4. 

Pada panelis usia 17-21 tahun tidak ada perbedaan nyata pada tingkat kesukaan terhadap 

sirup dengan warna merah dan ungu dengan flavor yang berbeda. Sedangkan pada 

panelis usia 35-50 tahun terdapat beda nyata pada tingkat kesukaan sirup dengan warna 

merah. Sedangkan pada sirup berwarna ungu tidak ada beda nyata. Pada sirup berwarna 

merah dengan flavor melon memiliki tingkat kesukaan yang paling tinggi dibandingkan 

dengan flavor anggur, mangga, serta stroberi dimana warna merah pada umumnya 

menunjukkan buah stroberi. Ketika adanya perbedaan beda nyata pada panelis usia 35-
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50 tahun untuk sirup merah dengan flavor melon menunjukan bahwa adanya 

ketertarikan pada suatu produk inovasi terbaru dengan adanya ketidaksesuaian warna 

dan flavor. Sedangkan  tidak adanya beda nyata pada sirup berwana ungu dan merah  

untuk panelis usia 17-21 tahun dan 35-50 tahun untuk sirup ungu menunjukan bahwa 

suatu produk makanan dan minuman yang mengalami modifikasi akan mendapatkan 

tanggapan yang beragam, mulai dari penerimaan hingga penolakan (Arwachyntia, 

2014). Ketertarikan pada sirup yang mengalami ketidaksesuaian warna dan flavor 

ditunjukan dalam Gambar 13, dimana panelis usia 17-21 tahun menerima hal tersebut 

sebanyak 40 dari 50 orang panelis, sedangkan untuk panelis usia 35-50 tahun yang 

menerima hal tersebut sebanyak 33 dari 50 orang panelis. 

 

4.2.  Pendeskripsian Flavor yang Terdeteksi Pada Sirup  

Pada uji deskriptif untuk sirup dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6 dengan 

munculnya banyak ragam rasa, dimana tiap panelis akan berbeda-beda. Pada sirup 

berwarna merah rasa yang terdeksi adalah rasa buah anggur, mangga, melon, stroberi, 

leci, frambozen, manis, kelapa muda, berry, apel, coco pandan, ceri, belewah, 

semangka, vanila, markisa, mix fruit¸ hingga tidak dapat mendeteksi rasa apapun. Pada 

sirup berwarna ungu juga terdeteksi banyak rasa seperti yang terjadi pada sirup 

berwarna merah. Terdapat 5 dari 8 sampel sirup yang jumlah pendeteksiannya benar 

yang terdapat pada flavor anggur dan stroberi dengan warna merah serta flavor anggur, 

mangga, dan stroberi untuk sirup ungu pada panelis usia 17-21 tahun. Hal ini 

disebabkan oleh faktor kepekaan dari alat indera panelis, semakin muda usia panelis 

(17-21 tahun) maka semakin tinggi pula tingkat kepekaannya dibandingkan dengan 

panelis yang berusia 35-50 tahun (Badan Standarisasi, 2006).  

 

Terdeteksinya berbagai macam rasa pada suatu sirup dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

salah satunya yaitu bagaimana cara kerja otak manusia dalam menerima suatu informasi 

yang didapatkan yang dinyatakan sebagai persepsi. Menurut Setiadi (2003), suatu 

persepsi juga merupakan suatu proses bagaimana sebuah stimulasi diseleksi kemudian 

diorganisasikan serta diinterpretasikan. Selain cara kerja otak, hal lain yang 

mempengaruhi adalah gaya hidup, jenis kelamin, hingga perbedaan generasi. Segala 

sesuatu hal dapat diterima atau ditolak oleh otak manusia mulai dari kegiatan sehari-hari 
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hingga sampai ke makanan dan minuman. Hal ini dipengaruhi oleh bagaimana cara otak 

manusia bekerja dalam mendapatkan suatu informasi dari suatu percobaan. Konteks 

budaya yang ada di sekitarnya, keadaan sosial, cara mengolah suatu makanan atau 

minuman, mengonsumsi makanan atau minuman hingga faktor psikologis juga 

merupakan faktor yang diduga mempengaruhi penerimaan. Faktor psikologis tersebut 

didapatkan mulai dari sebelum mengonsumsi makanan atau minuman hingga setelah 

mengonsumsi makanan atau minuman, dimulai dari rasa suka, tidak suka, nyaman, tidak 

nyaman, rasa kenyang, hingga pengalaman yang pernah didapatkan pada masa lalu 

(Costell et al, 2010). 

 

Sistem cara kerja otak dipengaruhi oleh warna yang dapat dilihat melalui indera 

penglihatan. Warna akan mempengaruhi seseorang mulai dari merasakan, 

mendeskripsikan, hingga mempersepsikan suatu rasa atau flavor yang telah diterima 

oleh indera pengecap dari manusia. Terdapat beberapa bagian otak yang merespon 

penciuman primer manusia dengan koretks penciuman manusia yaitu korteks insular 

bagian sebelah kiri, Orbito Frontal Cortex (OFC) bagian sebelah kanan dan, dan bagian 

amygdaloid/piriform. Bagian-bagian inilah yang menjadi tempat penerimaan hubungan 

antara warna dan bau. Adanya sebuah modifikasi baru terhadap warna membuat proses 

pengolahan penciuman yang terdapat pada daerah heteromodal modalitas sensorik 

menjadi melambat. Ketika terdapat aktivitas Blood Oxygen Level Dependent (BOLD) 

yang meningkat, maka akan mendasari fenomena perilaku seseorang. Hal ini juga 

terjadi ketika kombinasi antara warna dan bau berpasangan secara tepat maka akan 

semakin besar kenikmatan bau yang dirasakan (    sterbauer et al, 2005). 

 

Setelah dipengaruhi oleh cara kerja otak, persepsi yang ditimbulkan juga dipengaruhi 

oleh perbedaan generasi. Pada penelitian ini terdapat 2 generasi yang berbeda. 

Pengelompokan generasi didasarkan pada tahun kelahiran. Panelis 17-21 tahun 

menrupakan kelompok dari generasi Z, sedangkan panelis usia 35-50 tahun merupakan 

kelompok dari generasi X. Berdasarkan tahun lahir yang mempengaruhi 

pengelompokan generasi, hal ini juga akan mempengaruhi bagaimana seseorang akan 

menerima suatu informasi. Pada kelompok generasi Z merupakan kelompok yang lebih 

cepat dalam menerima sesuatu yang baru dibandingkan dengan kelompok generasi X 
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(Lyons, 2004 dalam Putra, 2016). Pada panelis usia 17-21 tahun, mereka juga lebih 

mudah dalam menerima sebuah hal yang baru. Hal ini dikarenakan generasi Z sudah 

terbiasa terhadap perubahan dalam segala aspek termasuk perubahan yang terjadi pada 

makanan dan minuman yang ada pada zaman sekarang (Putra, 2016). 

 

Warna dari suatu makanan atau minuman juga sangat berpengaruh terhadap 

pendekripsian suatu rasa pada makanan atau minuman. Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Zampini et al (2007), bahwa ketika terdapat air yang hanya diberi 

satu warna tertentu dan hanya boleh dilihat saja, maka responden menjadi kebingungan 

dan pendeskripsian suatu rasa. Warna akan sangat berkitan dengan flavor terutama pada 

flavor buah-buahan. Hal ini terlihat dari ketika warna hijau akan menunjukkan rasa 

buah jeruk nipis, warna biru akan menunjukkan rasa mint serta warna oranye dan 

kuning akan menunjukkan rasa buah jeruk dan lemon. Sedangkan untuk warna gelap 

atau coklat hingga kehitaman akan mencerminkan rasa pahit, sekalipun produk itu tidak 

memiliki unsur rasa pahit. Flavor juga akan lebih dapat dirasakan ketika dikumurkan 

didalam mulut bukan hanya sekedar ditelan. 

 

4.3.  Hubungan Antara Tingkat Kesukaan Pada Sirup dengan Hasil Rasa yang 

Terdeteksi 

Uji tingkat kesukaan dari para panelis menunjukkan bahwa sebagian dari para panelis 

tidak suka pada sirup yang mengalami ketidaksesuaian antara warna dan flavor. 

Sedangkan untuk hasil pendeskripsian dari flavor yang terdeteksi terdapat berbagai 

macam flavor yang terdeteksi. Banyaknya flavor yang terdeteksi oleh panelis 

disebabkan oleh kebingungan dari panelis untuk mendeteksi suatu rasa yang tidak 

diketahui (Zampini et al., 2007). Hal ini ditunjang dengan teori dari     sterbauer et al, 

(2005) bahwa kesesuaian warna dan flavor akan meningkatkan kenikmatan yang 

dirasakan oleh manusia. Sehingga diduga panelis tidak dapat mendapatkan kenikmatan 

yang maksimal ketika warna dan flavor tidak sesuai dengan ditujukkannya panelis 

memberi penilaian tidak suka. 
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4.4.  Hubungan antara Penerimaan dengan Karakteristik Responden 

Pengenalan karakteristik responden dilakukan dengan pengisisan kuisioner yang berisi 

pertanyaan mengenai pekerjaan, penghasilan, penggunaan media sosial, pencarian 

sebuah rekomendasi sebelum berkunjung ke suatu restoran atau cafe, kunjungan ke 

suatu restoran atau cafe, biaya makan, hingga akumulasi biaya makan yang dikeluarkan 

tiap bulan. Panelis usia 17-21 tahun seluruhnya berprofesi sebagai mahasiswa, 

sedangkan untuk panelis usia 35-50 tahun ada yang berprofesi sebagai guru hingga 

karyawan swasta. Penghasilan yang didapatkan oleh panelis juga beragam, mulai dari 

Rp. 500.000 hingga diatas Rp. 5.000.000. Panelis  usia 17-21 tahun sebagian besar 

mendapatkan uang saku sebesar Rp. 1.000.000 – 2.500.000 tiap bulannya, sedangkan 

untuk panelis usia 35-50 tahun sebagian besar berpenghasilan Rp. 2.500.000-3.500.000.  

 

Pada zaman sekarang, kehidupan seseorang bisa dikatakan tidak dapat lepas dari suatu 

media sosial. Mulai dari hanya menggunakan Google, Email, WhatsApp, Telegram, 

Line, Facebook, Twitter, Instagram, Path, WeChat, KakaoTalk, Zomato, dan 

TripAdvisor. Instagram, Line, Google, dan Email adalah media sosial yang digunakan 

oleh seluruh panelis usia 17-21 tahun. Sedangkan media sosial WhatsApp digunakan 

oleh seluruh panelis usia 35-50 tahun. Media sosial juga digunakan sebagai tempat 

mencari rekomendasi dari suatu makanan, minuman, hingga suatu restoran atau cafe. 

Sebagian besar dari panelis usia 17-21 tahun sering menggunakan media sosial untuk 

mencari sebuah rekomendasi, sedangkan untuk sebagian besar dari para panelis usia 35-

50 tahun juga pernah menggunakan media sosial untuk mencari sebuah rekomendasi. 

Panelis usia 17-21 tahun sebagian besar berkunjung ke sebuah restoran atau cafe 1-2 

kali dalam sebulan, dengan biaya yang dikeluarkan untuk sekali makanan adalah Rp. 

20.000 – 40.000 dan akumulasi dalam jangka waktu satu bulan adalah Rp. 500.000 – 

1.000.000. Sedangkan panelis usia 35-50 tahun sebagian besar berkunjung ke sebuah 

restoran atau cafe sebanyak 1-2 kali dalam sebulan, dengan biaya akumulasi dalam 

jangka waktu satu bulan adalah Rp. 500.000 – 1.000.000. 

 

Pada hasil yang diperoleh dari kuisioner, mengenai karakteristik responden diketahui 

tidak adanya hubungan antara tingkat penerimaan pada sirup dengan jumlah media 

sosial yang mereka gunakan, pencarian sebuah rekomendasi sebuah restoran atau cafe, 
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serta jumlah kunjungan ke restoran atau cafe. Responden usia 17-21 tahun hanya lebih 

cepat dalam menerima informasi (Putra, 2016). Meskipun pada usia 17-21 tahun lebih 

sering mengalami banyak perubahan yang terjadi di berbagai aspek, namun hal tersebut 

tidak berlaku untuk suatu produk pangan yang mengalami ketidaksesuaian antara flavor 

warna. Mereka tidak dapat mengubah persepsi mereka terhadap warna dengan flavor  

yang sudah tertanam sejak kecil.  


