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2. MATERI & METODA 

 

2.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Pelaksanaan 

survey dan uji fisik dilakukan selama bulan Februari sampai dengan April 2007.  

 

2.2 Materi 

 

2.2.1 Sampel Penelitian 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini ada dua yaitu meliputi produk dan 

responden yang digunakan dalam penelitian ini. Produk yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah ”chiki balls” dan responden yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa UNIKA Jurusan Teknologi Pangan dengan total responden 60 orang. 

 

 

 
Gambar 1. Produk Ekstrudat merk ”Chiki Balls”  
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2.2.2  Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam uji sensoris produk ekstrudat ini adalah kuisioner 

dalam tiga bentuk skala yaitu skala hedonic tradisional atau nine point hedonic scale, 

skala hybrid hedonic dan skala self adjusting. 

 

2.3  Metoda 

 

2.3.1 Pengambilan Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara convenience 

sampling (peneliti memiliki kebebasan untuk memilih siapa saja yang mereka temui). 

Responden yang digunakan sebanyak 60 orang untuk tiga perlakuan. Dimana masing – 

masing perlakuan memakai responden sebanyak 20 orang. 

 

 Responden yang digunakan sebelum mengisi kiusioner diwajibkan mengambil undian 

dimana didalamnya terdapat angka yang nantinya angka itu merupakan no urutan 

perlakuan. Bila responden memperoleh undian dengan no 1 maka responden mengalami 

perlakuan I yang urutannya yaitu HS, HHS, SS. Bila responden memperoleh undian 

dengan no 2 maka responden mengalami perlakuan II yang urutannya yaitu HHS, SS, 

HS. Begitu juga bila responden memperoleh undian dengan no 3 maka responden 

tersebut mengalami perlakuan III yang urutannya SS, HS, HHS.  

 

Maksud dari ketiga perlakuan tersebut adalah perbedaan urutan panyajian instrumen 

yang digunakan, dimana HS adalah Hedonic scale, HHS adalah Hybrid Hedonic Scale 

dan SS adalah Self Adjusting Scale. Setiap pelakuan akan diuji oleh dua puluh orang 

responden. Lay out dari percobaan dapat dilihat pada Tabel 1. 

    Tabel 1. Urutan perlakuan responden 

Urutan Penyajian Skala  
Kelompok panelis 1 2 3 

1 HS HHS SS 
2 HHS SS HS 
3 SS HS HHS 

Keterangan: 
HS    : Hedonic scale 
HHS : Hybrid Hedonic Scale 
SS     : Self Adjusting Scale 
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2.3.2 Pengisian Kuisioner Masing – Masing Skala 

 

2.3.2.1 Hedonic Scale (HS) 

Pada skala ini responden diminta untuk memberikan skor atau nilai sesuai dengan 

tingkat kesukaannya terhadap produk tersebut. Parameter yang digunakan pada skala ini 

meliputi warna, rasa, aroma, hardness, overall acceptance Tingkat kesukaan terhadap 

ekstrudat dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1 amat sangat tidak suka 

2 sangat  tidak suka 

3 tidak suka 

4 agak tidak suka 

5 netral 

6 agak suka 

7 suka 

8 sangat suka 

9 amat sangat suka 

Tabel yang digunakan untuk uji nine point hedonic scale dapat dilihat pada Tabel 2.  

 Tabel 2. Uji nine point hedonic scale 

Parameter Nilai 
Overall acceptance  

Warna  
Aroma  

Hardness  
Rasa  

  

2.3.2.2 Hybrid Hedonic Scale (HHS) 

Skala ini merupakan instrumen dengan menggunakan garis skala horisontal dimana 

responden diminta untuk memberi tanda (x) pada titik – titik atau diantara titik pada 

garis skala yang menunjukkan tingkat kesukaannya kemudian dilakukan pengukuran 

garis skala untuk menentukan nilai kesukaan responden. 
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Gambar garis skala yang digunakan untuk uji Hybrid Hedonic Scale dapat dilihat pada 

gambar 2. 

  

 

 

Gambar 2. Garis skala Hybrid Hedonic Scale 
 

2.3.2.3  Self Adjusting Scale (SS) 

Skala ini hampir sama dengan skala hybrid hedonic, perbedaannya yaitu pada garis 

skala ini hanya ada dua titik, satu titik diujung kiri yang menunjukkan amat sangat tidak 

suka dan titik lain diujung kanan garis skala yang menunjukkan amat sangat suka.  

 

Gambar garis skala yang digunakan untuk uji Self Adjusting Scale dapat dilihat pada 

gambar 3. 

 x x  
 

 

          Gambar 3. Garis skala Self Adjusting Scale 
 

Masing – masing pengujian dilakukan dua kali ulangan, yaitu pada hari pertama (batch 

1) dan pengujian berikutnya dilakukan tiga hari sesudahnya (batch 2). Waktu jeda 

pengujian dengan menggunakan satu jenis instrumen dengan pengujian yang 

menggunakan instrumen berikutnya sekitar 30  menit, dengan tujuan untuk mencegah 

terjadinya bias selama pengisian kuisioner. 

 

2.3.3 Uji Fisik  

Uji fisik yang digunakan pada produk ekstrudat berupa uji kekerasan (hradness) dengan 

menggunakan Tekstur Analyzer tipe Llyod plus. Pertama – tama sampel diletakkan 

pada base table kemudian atur probe sampai mendekati sample tapi jangan sampai 

bersentuhan dengan sampel kemudian probe ditekankan pada sample kemudian 

hasilnya akan keluar. Pada uji fisik ini probe yang digunakan adalah ball probe. 
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2.3.4 Analisis Statistik 

Data yang diperoleh diolah melalui beberapa tahap, yaitu memeriksa kelengkapan, 

memberi kode untuk mempermudah pengolahan data (coding), dan pengelompokan data 

menurut tujuan penelitian (tabulasi). Data hasil survei dianalisis secara deskriptif, 

disajikan dalam bentuk grafik dan tabel dengan bantuan perangkat lunak Microsoft 

Excel 2000, selanjutnya dianalisis secara statistik dengan bantuan perangkat lunak SPSS 

12.0 for windows. Analisa statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

ANOVA 2 arah dengan rancangan percobaan CRD (Completely Randomized Design) 

dan menggunakan uji signifikansi (LSD) dan Tukey dengan faktor tetap urutan – batch, 

serta urutan – tool. Variabel yang diuji adalah variabel warna, aroma, rasa, hardness dan 

overall aceptamce. 
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