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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME, atas berkat rahmat dan hidayah-

Nya kami dapat menyelesaikan buku penuntun praktikum Pengolahan dan Pengawetan 

Makanan ini. Dalam mata kuliah Pengolahan dan Pengawetan Makanan ini, mahasiswa 

akan belajar berbagai macam pengolahan makanan mulai dari fermentasi, frying, 

pengolahan dengan suhu tinggi, pengolahan dengan suhu rendah, dan pengolahan 

dengan asam, gula maupun garam. Selain itu mahasiswa akan belajar mengenai uji 

ambang rangsangan, cara membuat roti, dan cara untuk meningkatkan mutu gizi 

makanan. 

Mata kuliah ini berkaitan dengan mata kuliah sebelumnya yaitu Ilmu Bahan 

Makanan dan Basic nutrition. Didalam mata kuliah ini mahasiswa akan belajar bagaimana 

mengolah makanan dengan memilih bahan makanan baik dan tetap memperhitungkan 

nilai gizi makanan tersebut. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Kedokteran dan Ketua 

Jurusan Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang atas dukungan dan 

motivasinya sehingga kami dapat menyusun buku buku penuntun praktikum ini dengan 

baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yohanes Kristianto, 

GradDipFoodScie, MFT, Ibu Theresia Puspita, STP, MP, dan Bapak Nur Rahman, STP, MP 

atas bantuannya dalam penyusunan buku praktikum edisi 4 ini. 

Kami sadar, bahwa tidak ada gading yang tak retak. Untuk itu kami menerima 

masukan dan saran-saran yang mendukung sehingga buku penuntun praktikum ini bisa 

lebih sempurna di masa yang mendatang. 

Tim Penyusun 
1 Agustus 2011 
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TATA TERTIB PRAKTIKUM 

 

Sesuai dengan MP Teknis pelaksanaan praktikum (00803 06005) dan IK Tata tertib 

praktikum (00803 07002), maka setiap pelaksanaan praktikum Mahasiswa wajib 

mematuhi tata tertib sebagai berikut: 

1. Mahasiswa diharapkan telah mengetahui lokasi/laboratorium tempat praktikum, 
waktu praktikum dan Dosen Pengampu Mata Kuliah. 

2. Mahasiswa datang paling lambat 5 menit sebelum praktikum dimulai atau sesuai 
dengan Kontrak Perkuliahan yang telah disepakati antara dosen dan mahasiswa.  

3. Mahasiswa mengenakan pakaian yang sopan dan rapi, tidak boleh kaos oblong 
(Tshirt) dan jeans. Mahasiswa wajib menggunakan sepatu dan jas lab selama 
praktikum berlangsung 

4. Selama praktikum berlangsung, Mahasiswa dilarang mengaktifkan alat komunikasi 
(handphone)  

5. Selama praktikum berlangsung, Mahasiswa tidak boleh merokok dan kegiatan lain 
yang dapat mengganggu pelaksanaan praktikum 

6. Mahasiswa wajib mengisi Daftar Hadir Perkuliahan. Mahasiswa yang tidak hadir 
dalam perkuliahan tidak boleh ditandatangankan oleh mahasiswa yang lain 
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Penjelasan tambahan: 

1. Mahasiswa wajib memakai name tag selama praktikum berlangsung. 

2. Bagi Mahasiswa yang tidak menggunakan jilbab, wajib menggunakan penutup 
kepala. 

3. Setiap akan pelaksanaan praktikum, sebelum praktikum dimulai akan diadakan 
kuis selama 30 menit. 

4. Laporan bersifat kelompok dan Mahasiswa wajib membuat laporan praktikum 
maksimal 1 minggu setelah praktikum berlangsung. Laporan di ketik rapi dan 
diberikan identitas sesuai dengan anggota kelompok (form terlampir)
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PRAKTIKUM 1. BAKING 
 

1. Roti tawar Open top 

Buatlah roti tawar dengan menggunakan resep ¼ resep dengan high flour 1 kg 

(1/4 resep dari 1 kg) 

 

Bahan % Gram 
High flour 100  

Yeast 1.2  

Sugar 4 – 8  

Milk powder 0 – 6  

Bread improver 0 – 0.5  

Egg 0 – 5  

Ice water 55 – 63  

salt 1 – 2  

shortening 4 – 10  

 

Cara membuat: 

a. Campur semua bahan kering dalam mangkuk mixer, aduk selama 1 menit 

b. Tuang cairan aduk hingga menjadi satu kesatuan, masukan shortening, aduk 

hingga kalis. 

c. Istirahatkan selama 10 menit. (1) 

d. Potong, timbang adonan sesuai dengan loyang, bulatkan dan istirahatkan 

selama 10 menit. 

e. Buang gasnya, lalu rol adonan setebal 0.5 cm, lalu gulung hingga selesai. 

f. Masukkan dalam loyang yang telah diolesi dengan lemak (mentega/margarin) 

g. Istirahatkan adonan selama 90 menit hingga adonan cukup mengembang. (2) 

h. Panggang dalam oven suhu 220oC selama 25 menit. (3) 

 

Tugas :  

(1), (2), timbang adonan roti. (3) timbang volume roti 

 

2. Black Forest cake 

 

Bahan: 

6 butir telur ayam 

200 gram gula pasir 

75 gram tepung terigu protein sedang, ayak 

50 gram cokelat bubuk 

¼ sdt vanili bubuk 

½ sdt baking powder 

100 gram margarin, lelehkan 
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4 sdm rum tidak beralkohol 

50 ml air gula 

300 gram krim kocok 

1 kaleng cherry kaleng, sisihkan airnya 

100 gram cokelat batangan, serut kasar 

 

Cara membuat: 

a. Kocok telur dan gula pasir hingga halus. Masukkan tepung terigu, cokelat bubuk, 

vanili bubuk, dan baking powder, aduk dengan spatula hingga rata. 

b. Tambahkan margarin sambil terus diaduk satu arah hingga rata. 

c. Tuang adonan ke dalam loyang yang telah diolesi dengan mentega dan dialasi 

kertas roti. Panggang dalam oven bersuhu 180oC selama 30 menit. Angkat. 

d. Ukur tinggi kue yang sudah jadi. Dan timbang black foret yang sudah jadi. Bila 

waktu praktikum masih cukup langkah no e – g boleh dilakukan. 

e. Belah kue menjadi 2 bagian. Olesi setiap permukaan dengan rum yang dicampur 

dengan air gula dan air chery kalengan. 

f. Olesi potongan kue dengan krim kocok, beri potongan cherry, tumpuk dengan 

potongan kue.. 

g. Olesi seluruh permukaan kue dengan krim kocok dan taburi dengan cokelat 

serut. 

 

3. Chocolate chips cookies 

 

Bahan: 

150 gram mentega 

100 gram gula halus 

50 gram gula palem 

5 butir kuning telur 

225 gram tepung terigu protein sedang, ayak 

25 gram cokelat bubuk 

30 gram susuk bubuk 

1 sdt vanila essence 

50 gram chocolate chip 

 

Cara membuat: 

a. Kocok mentega, gula pasir, dan gula palem hingga lembut. Masukkan kuning 

telur satu persatu sambil terus dikocok. 

b. Tambahkan tepung terigu, cokelat bubuk, susu bubuk, dan vanila essence, aduk 

hingga rata. Masukkan chocolate chip. Aduk rata. 

c. Cetak kue dengan bantuan dua buah sendok kecil, pipihkan. Panggang dalam 

oven bersuhu 190oC selama 25 menit. 

d. Angkat. 

e. Timbang hasil kue yang sudah jadi. 
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4. Ontbijkoek 

 

Bahan: 

4 butir telur ayam 

125 gram gula palem 

1 sdt cake emulsifier (SP) 

½ sdt baking powder 

½ sdt bumbu spekuk 

½ sdt garam 

150 gram tepung terigu protein rendah 

75 gram margarin, lelehkan 

50 gram kenari iris 

 

Cara membuat: 

a. Kocok margarin, gula palem, cake emulsifier, baking powder, bumbu spekuk, 

dan garam hingga lembut. Campur tepung terigu, aduk rata. 

b. Masukkan ke dalam loyang bulat yang telah dialasi kertas roti. Taburi dengan 

kenari iris. 

c. Panggang dalam oven bersuhu 190oC selama 25 menit. Angkat. 

d. Ukur tinggi kue yang sudah jadi. Dan timbang berat kue. 

 

5. PIA KACANG HIJAU  

Bahan I: 

 125 gr tepung terigu (lebih baik disangrai dulu) 
 ½ sdm mentega putih  
 40 gr gula pasir  
 75 ml susu 

Bahan II: 

 175 tepung terigu (lebih baik disangrai) 
 90 gr minyak goreng 

Bahan isi: 

 100 gr kacang hijau kupas rendam 1 jam 
 100 gr gula pasir 
 1/8  sdt garam 
 35 ml santan dari ¼ butir kelapa 

Alat  

Mixer kecil  
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Cara membuat: 

 Aduk bahan satu sampai kalis, sisihkan. 
 Aduk bahan II sampai kalis sisihkan. 
 Gulung panjang adonan I lalu timbang masing-masing 5 gr . Lakukan juga 

untuk adonan bahan II, timbang masing-masing 5 gr. 
 Giling adonan I. Tambahkan adonan II diatasnya. Giling tipis lalu gulung. 

Istirahatkan 1 jam  sambil ditutup plastic.. 
Isi: 

 Kukus kacang hijau 30 menit lalu haluskan. Tambah gula , garam, santan. 
Masak diaduk hingga kering, angkat dan dinginkan. 

 Timbang isi masing-masing 10 gr 
 Giling adonan kulit, lalu tambahkan bahan isi ditengahnya . Tekan – tekan 

dengan ibu jari dan telunjuk lalu rapikan. 
 Oven 10 menit dengan suhu 160º C . Balik. Oven kembali 10 menit. 

 

6. Cheese Cake 

Dalam membuat kue cheese cake tersebut. Di butuhkan beberapa bahan. Berikut ini 

daftar bahan yang di butuhkan beserta cara atau langkah Dalam membuat cheese 

cake adalah sebagai berikut : 

Bahan : 

1. 130 gr tepung terigu protein rendah 

2. 130 gr butter unsalted 

3. 200 gr cream cheese 

4. 160 susu cair 

5. 400 gr putih telur 

6. ½ sdt garam 

7. 1 sdm keju parmesan 

8. 200 gr gula pasir 

9. 1 sdt cream of tartar 

10. 200 gr kuning telur 

 

Langkah : 

1. Siapkan dua cetakan ukuran 24x24x4 cm, kemudian lapisi kertas roti tanpa di olesi 

margarine 

2. Panaskan mentega tawar hingga meleleh, kemudian angkat dan di campur dengan 

terigu sampai merata seluruhnya. 

3. Kemudian panaskan susu cair, setelah panas tambahkan cream cheese dan aduk 

hingga merata dan di tambahkan dengan kuning telur. 

4. Kemudian adonan susu cair tersebut di tuang pelan-pelan kedalam adonan terigu 

dan terus di aduk hingga tercampur semua. 
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5. Selanjutnya, campurkan garam, cream of tartar, dan putih telur dan di kocok 

hingga setengah mengembang, kemudian tambahkan gula pasir dan terus di 

kocok hingga adonan mengembang. 

6. Kemudian campur adonan tepung terigu dan adonan putih telur menjadi satu dan 

aduk hingga merata seluruhnya. 

7. Setelah itu, adonan tersebut di masukan kedalam dua cetakan yang sudah di 

sediakan. Dan di masukan kedalam cetakan yang sudah di berikan air. 

8. Kemudian masukan adonan kedalam oven dengan suhu 160 derajat celcius pada 

waktu 45 menit. Kemudian jadilah kue cheese cake tersebut. 

 

CARA PENGUKURAN ADONAN AWAL/AKHIR 

1. Masukkan air ke dalam wadah plastik  (a) yang telah diketahui volumenya (v) 
2. Adonan awal  diletakkan pada wadah (a) dan dilapisi plastik berlebih , kemudian 

diberi air sampai batas, kemudian keluarkan air, ukur air dengan gelas ukur  (va) 
3. Biarkan adonan mengembang pada wadah (a) sampai batas yang ditentukan , 

misalnya 40 menit, dalam keadaan tertutup plastik berlebih. Berilah air sampai 
batas, kemudian keluarkan air , ukur air dengan gelas ukur (vb) 

4. Perhitungan : 
     

            Volume adonan awal   = v – va (cm3) 

  Volume adonan akhir   = v – vb (cm3) 

 CARA PENGUKURAN VOLUME ROTI DLL 

1. Masukkan air ke dalam wadah plastik  (a) yang telah diketahui volumenya (v) 
2. Roti  diletakkan pada wadah (a) dan dilapisi plastik berlebih , kemudian diberi air 

sampai batas, kemudian keluarkan air, ukur air dengan gelas ukur  (vc) 
3. Perhitungan : 

             Volume adonan roti  = v – vc (cm3)  

 

Selamat belajar dan mempraktekkan, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat 

Sumber: 

Cucu Suradiwirya, 2008. 505 Resep Makanan Praktis, Transmedia, Jakarta  

Nur Rahman, dkk. Buku Penuntun Praktikum Pengolahan dan Pengawetan Makanan, 

Poltekkes Jurusan Gizi, Malang 

Metty Muhariati, 2008. Bahan Ajar Roti. Tata Boga Jurusan Ilmu Kesehatan Keluarga, 

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta 
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PRAKTIKUM 2. FRYING 

 
1. DOUGHNUT 

Buatlah doughnut  dengan menggunakan resep ¼ resep dengan high flour 800 

gram dan medium flour 200 gram (1/4 resep dari 1 kg campuran tepung) 

Bahan % Gram 

High flour 80  

Medium flour 20  

Yeast 1.5  

Sugar 12  

Milk powder 6  

Bahan % Gram 

Bread improver 0.3  

Baking powder 0.5  

Egg yolk 8  

Egg 10  

Ice water 34 – 45  

Fresh milk 10  

Salt 2  

Fat 16  

Bahan toping   

Mentega/margarin  100 

Gula halus  100 

Meses  100 

Kacang tanah  100 

 

Cara membuat: 
a. Campur semua bahan kering dalam mangkuk mixer, aduk selama 1 menit. 
b. Tuang cairan, aduk hingga menjadi satu kesatuan, masukan lemak aduk hingga 

kalis. 
c. Istirahatkan selama 10 menit. 
d. Potong, timbang adonan 50 gram, bulatkan dan istirahatkan selama 10 menit. 
e. Bentuk lubang ditengahnya, lalu istirahatkan kembali. 
f. Susun dalam loyang yang telah diolesi dengan lemak dan ditaburi dengan 

tepung 
g. Istirahatkan adonan selama 40 menit hingga adonan ¾ mengembang. 
h. Goreng dalam minyak panas hingga kedua sisi berwarna kuning keemasan 
i. Hiasi dengan berbagai macam toping. 
 
Tugas: 
a. Timbang seluruh adonan sebelum dibagi menjadi bagian kecil. 
b. Timbang adonan 50 gram = ............................... adonan roti 
c. ambil 1 adonan ukur volume adonan sebelum mengembang, 
d. letakkan adonan dalam wadah plastik tutup dengan plastik selama 10 menit 
e. Ukur volume adonan setelah pengembangan 
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f. Cetak  bulat agar mudah pengukurannya, tanpa diisi bahan apa saja. 
g. Diamkan selama 40 menit. 
h. Goreng dalam minyak panas hingga kedua sisi berwarna kuning keemasan 
i. Timbang hasil akhir dan penyerapan minyaknya. 

 
2. MARTABAK TELUR standart 
 
Kulit: 
200 gr terigu segitiga 
2 butir telur 
350 cc air 
1 sdt garam 
 
Cara membuat: 
Campur sampai rata, cetak dengan teflon yang diolesi dengan margarine, atau pencetak 
kulit martabak. 
Panaskan selama 5 menit.(tidak sampai kering). 
 
Isi: 
¼ kg   telur 
¼ daun bawang (rajang tipis-tipis) 
1 siung bawang putih halus 
¼ daging sapi yang sudah dimasak sampai empuk  (potong tipis-tipis) 
¼ sdt merica, pala, garam 
 
1 kg minyak goreng biasa (Gunakan minyak yang masih baru) 
 
Cara membuat :   
a. Kocok lepas telur, daging , merica, pala, garam 
b. Sisihkan 
c. Ambil satu lembar kulit  
d. Isi dengan 1 sdm adonan isi, dan tambahkan daun bawang secukupnya dan timbang 
e. Timbang penggorengan beserta minyak, dan  sutil  
f. Panaskan minyak 
g. Goreng 1 bagian adonan  sampai masak 
h. Timbang semua bahan untuk menggoreng 
i. Hitung  penyerapan minyak 
j. Berat awal – berat akhir = penyerapan minyak 
k. Hitung jumlah martabak yang jadi. 
 
3. CHICKEN CRYSPI   
 

Bahan I : 
1 kg daging ayam negeri 
1 sdm bumbu ayam ( bawang  dan merica) 
50 ml es 
2 siung bawang putih cincing halus 
1 sdt garam 
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Bahan II: 
250 ml air es 
½ sdt baking soda 
½ sdt garam 
1 butir telur 
 
Bahan III: 
1 kg tepung terigu segitiga 
1 sdt lada bubuk 
1 sdm garam 
½ sdt baking soda 
50 gr susu bubuk  
 
Bahan lain : 
1 buah jeruk lemon atau Cuka 2 sdm  
2 liter minyak  goreng kelapa sawit 
Cara membuat: 
 
a. Daging Ayam dibuang tulangnya, dan dipotong –potong  ± 50 g kemudian dicuci 

bersih,  ditambah jeruk/ cuka makan . (hitung BDD) 
b. Keringkan cukup dengan kertas tissue  
c. Campur potongan ayam dengan (1  sdm bumbu ayam, air es 50 ml,  garam 1 sdt )  
d. Rendam selama 1 jam 
e. Campur semua bahan II dan sisihkan 
f. Campur semua bahan III dan sisihkan  
g. Ambil 5 bagian potongan ayam , lalu gulingkan diatas bahan III, kemudian celupkan 

dalam bahan II, lalu masukkan dalam bahan III lagi  
h. Timbang penggorengan beserta minyak, dan  sutil  
i. Panaskan minyak 
j. Goreng ayam 4 potong  setiap potong berat 50 gr sampai masak   
k. Timbang semua bahan untuk menggoreng 
l. Hitung  penyerapan minyak 
m. Berat awal – berat akhir = penyerapan minyak 
n. DAGING YANG SUDAH DIBALUT TEPUNG HARUS LANGSUNG DIGORENG. TIDAK 

BOLEH DIBIARKAN 
 
Sumber:  
Cucu Suradiwirya, 2008. 505 Resep Makanan Praktis, Transmedia, Jakarta  

Nur Rahman, dkk. Buku Penuntun Praktikum Pengolahan dan Pengawetan Makanan, 

Poltekkes Jurusan Gizi, Malang 

Majalah Sedap Sekejap, Edisi 8/11/2001 
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PRAKTIKUM 3. FERMENTASI 

 
1. Pembuatan Tape Singkong  
 

Bahan: 

1 kg singkong  

20 g ragi tape 

 

Cara kerja  

a. Singkong segar dikupas, dipotong-potong dengan ukuran 3 – 10 cm, dicuci dan 
dikukus 

b. Setelah dingin  dimasukkan dalam keranjang bambu yang dilapisi daun pisang 
c. Taburi dengan ragi lapis-demi lapis 
d. Tutup dengan daun pisang 
e. Inkubasi pada suhu kamar 2-3 hari (piyem) , atau 6 hari (tape singkong). 
f. Amati organoleptik, kadar asam, total padatan terlarut, jumlah cairan yang terbentuk 

 
 

2. Pukis 
 

Bahan : 

50 gram kuning telur (2 ½ kuning telur) 
1 putih telur 
40 gram gula pasir 
300 gram tepung terigu protein tinggi 
1 sdt ragi instan 
450 ml santan (1/2 kelapa) 
2 sdm susu kental manis 
75 gram margarin, lelehkan 
50 gram keju cheddar, potong korek api besar 
 

Cara pembuatan : 

a. Kocok gula, telur sampai kaku. 
b. Campur tepung terigu dan ragi instan lalu tuangkan ke dalam kocokan telur, 

bergantian dengan santan sambil diaduk perlahan. Diamkan adonan selama 30 
menit, agar mengembang. 

c. Tambahkan susu kental manis dan margarin, aduk rata. 
d. Panaskan cetakan pukis, tuang adonan ke dalam cetakan pukis yang telah diolesi 

minyak. Setelah agak membeku, tambahkan keju di tengahnya. Biarkan sampai 
matang. 

e. Hitung jumlah pukis yang jadi dan timbang berat per pukis. 
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f. Hitunglah nilai gizi pukis (berdasarkan bahan pembuatan) 
 

3. Pembuatan Tape Beras Ketan Hitam 
 

Bahan : 

1 kg beras ketan hitam 
10 g ragi tape 
Daun pisang secukupnya 
Tampah kayu 
Kain putih 1 meter 
Plastik 1 kg 1 buah 
 

cara kerja : 

a.  Beras ketan dicuci dan direndam  selama 1 jam , kemudian dikukus 
b. Setelah matang , nasi ketan didinginkan  dengan  cara menabar diatas tampah 

yang bersih. 
c. Taburkan ragi tape diatas  nasi ketan 
d. Masukkan dalam wadah plastik dll dengan ditutup daun pisang serta diberi tutup 

lagi kain . 
e. Fermentasi dilakukan  pada suhu ruang selama lebih kurang 6 hari. 
f. Amati organoleptik, kadar asam, total padatan terlarut, jumlah cairan yang 

terbentuk. 
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PRAKTIKUM 4. PENGOLAHAN SUHU RENDAH 

 

1. Breaded Shrimp 

Prinsip: 

Udang disiapkan dalam bentuk berbalut tepung berbumbu kemudin dibekukan. Produk 

ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ready to cook food dan meningkatkan 

convenience dalam penyiapan makanan cepat saji. 

Bahan: 

 1 kg Udang sedang atau besar 

 500 gram Tepung roti 

 ½ kg Telur ayam 

 Garam meja halus 

 Merica bubuk 

 Minyak goreng 
Alat: 

- Pisau fillet dan talenan 
- Pengemas beku 

 

Cara Pembuatan: 

1. Cuci udang, buang kepala, kaki, dan kulit. Ruas ekor dapat disisakan untuk 
dipegang pada saat dikonsumsi. 

2. Belah udang, buang isi perut dan kotorannya dengan air mengalir. 
3. Buatlah beberapa sayatan melintang, agar bumbu mudah meresap. 
4. Taburkan gram dan merica secukupnya. 
5. Kocok telur (bagian kuning dan putih) hingga rata, celupkan udang ke dalamnya. 
6. Gulirkan pada tepung roti sehingga semua bagian tertutup tepung. 
7. Masukkan udang dalam kemasan, perhatikan cara penataannya sehingga mudah 

diambil setelah penyimpanan. 
8. Beri label, simpan beku. 

 

Pengamatan dan diskusi: 

1. Lakukan pengamatan sensorik dan kemungkinan pertumbuhan mikroorganisme 
pada produk yang disimpan pada hari 0, minggu ke-1 dan ke-2. 

2. Laporkan dalam bentuk tabel. 
3. Tentukan estimasi waktu dimana produk tersebut masih layak dikonsumsi. 
4. Produk apa saja yang dapat diproses dengan metode serupa? 
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2. Buah beku 

Prinsip: 

Buah-buahan yang sudah mencapai tahap pematangan akan mengalami proses kerusakan 

yang sangat cepat, khusunya jenis klimakterik. Untuk memperpanjang umur 

penggunaannya buah disimpan beku dengan beberapa perlakuan dasar. 

Bahan dan alat: 

1. Buah yang sudah tua tetapi belum terlalu masak (melon 1 buah, nanas 1 buah, 
pepaya 1 buah)  

2. Gula pasir 1 kg atau sirup 1 botol 
3. Kemasan rigid (steroform dan plastik wrap) 

 

Cara pembuatan: 

1. Kupas buah dan potong-potong sesuai cara penyajian yang diinginkan. 
2. Taburkan gula pasir pada buah (perbandingan gula : buah = 1 : 5) atau rendam 

buah dalam sirup. 
3. Masukkan kemasan yang rapat, beri label. 
4. Simpan beku. 

 

Pengamatan: 

Lakukan pengamatan sensorik pada produk sebelum disimpan dan selama penyimpanan 

sampai 2 minggu. 

3. Ice Cream Lembut  

Bahan-bahan 

1. 3 sachet SKM  

2. 4 sdm tepung meizena  

3. 8 sdm gula pasir (sesuai selera)  

4. 4 1/2 gelas air  

5. 1 sdt sp/tbm yg sudah di tim dan diamkan sampai membeku  

6. 3 sachet pop ice (strawberry, coklat, vanila blue)  

7. sejumput garam  

Langkah 

1. Aduk semua bahan kecuali sp dan pop ice. masak hingga meletup-letup dan mengental  

2. Dingin kan di suhu ruang, lalu masukkan ke freezer hingga 7-8 jam. 

3. Setelah beku, kerok dengan garpu / sendok. Tambahkan sp lalu mixer dengan 

kecepatan tinggi sampai 15 menit  
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4. Bagi adonan menjadi 3, masukkan pop ice sesuai rasa yg diinginkan. Aduk lagi hingga 

merata warna nya  

5. Masukkan kedalam cup atau sesuai selera dan masukkan kembali ke dalam freezer  

dan tunggu hingga beku. 

4. Es cream  
Bahan-bahan 

1. 1 klg SKM putih  

2. 1 bks susu bubuk vanila  

3. 6 sdk tepung maizena  

4. 1 bks vanili  

5. 1 sdk SP  

6. secukupnya air  

Langkah 

1. Masak semua bahan kecuali SP sampai meletup letup (air matang kurang lebih 6 

kaleng SKM). 

2. Kemudian dinginkan oleh suhu ruangan. Lalu masukan freezer 

3. Setelah beku keluarkan dr freezer kemudian mixer campurkan SP (di tim terlebih 

dahulu SP nya) mixer sampai mengembang kemudian pisahkan 2 ato 3 bagian 

untuk diberi pewarna coklat, vanila, strawberry (pewarna kue) kemudian cetak di 

cup kecil2. Kemudian masukan kembali ke freezer sampai beku. 

Pengamatan 

1. Hitung volume bahan sebelum di mixer 

2. Hitung volume bahan setelah di mixer 

3. Hitung overrun 

4. % Overrun =    (vol Ice Cream Mix - vol ice cream) x 100%  

                                       vol ice cream 
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PRAKTIKUM 5. ORGANOLEPTIK 

 

1. UJI AMBANG RANGSANGAN (Threshold Test) 

Uji ambang rangsangan adalah suatu jenis uji pengenalan untuk mengetahui 

ambang rangsangan (threshold) suatu zat (produk).  Uji ini biasanya diaplikasikan 

untuk mengetahui sensitivitas indera perasa (lidah) seseorang terhadap “rasa dasar” 

(basic taste).  

Pada awalnya orang mengenal ada empat “rasa dasar” (basic taste), yaitu manis 

(sweetness), asin (saltiness), asam (sourness) dan pahit (bitternes) atau yang dikenal 

sebagai “tetrahedron theory”.  Pada tahun 1909, Ikeda berhasil mengisolasi 

monosodium glutamate (MSG) sebagai suatu senyawa yang memberikan rasa lezat 

(palatable) pada bahan makanan hasil laut.  Ikeda mengemukakan MSG sebagai tipe 

rasa baru yang berbeda dengan konvensional basic taste dan dinyatakan sebagai 

“umami”. Pada mulanya Ahli Pangan Eropa dan Amerika menganggap bahwa MSG 

hanya sebagai senyawa meningkat rasa (flavour potentiators or enhancers) dan 

umami tidak dapat diterima sebagai basic taste.  Bebarapa tahun belakangan, melalui 

pendekatan psychometric dan neurophysiological mempercayai bahwa umami 

sebagai salah satu dari basic taste.  Metode “multidimensional scaling” mengukur 

jarak antara empat rasa dasar konvensional dengan menggunakan sukrosa (manis), 

asam tartarat (asam), NaCl (asin) dan quinine sulfat (pahit), diperoleh hasil bahwa 

umami berbeda dengan empat jenis rasa tersebut. 

Ambang rangsangan (threshold) adalah suatu konsentrasi bahan terendah yang 

mulai dapat menghasilkan kesan yang wajar.  Ambang rangsangan terdiri dari 4 

macam, yaitu : 

 Ambang mutlak yaitu sejumlah ukuran rangsangan terkecil yang dapat 

menghasilkan kesan.  Ambang mutlak dinyatakan oleh suatu konsentrasi yang 

mampu dideteksi oleh 50 % panelis. 

 Ambang pengenalan yaitu sejumlah rangsangan yang dapat menghasilkan 

kesan spesifik (identifikasi kesan), konsentrasinya lebih tinggi dari ambang 

mutlak.  Ambang pengenalan dinyatakan oleh suatu konsentrasi yang mampu 

dideteksi oleh 75 % panelis. 

 Ambang pembedaan yaitu konsentrasi dari dua jenis rangsangan yang dapat 

dikenali adanya perbedaan (perbedaan terkecil). 

 Ambang batas yaitu konsentrasi terkecil dimana diperoleh kesan maksimum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Bahan dan alat : 

Bahan :  sukrosa (manis), NaCl (asin), asam sitrat (asam), kafein (pahit), aquades 
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Alat :  gelas piala, gelas ukur, baki, pengaduk gelas, gelas organoleptik 

 

Prosedur : 

1. Jumlah panelis :  

 Panelis terlatih :  5 – 15 orang  

2. Pembuatan larutan stok dan sampel larutan 

 Buatlah larutan stok (gunakan aquades) untuk masing-masing rasa di bawah 

ini : 

Manis :  34,23 gram sukrosa / liter  (1 M) 

Asin  :    5,845 gram NaCl / liter  (1 M) 

Asam  :  21,015 gram asam sitrat / liter  (1 M) 

Pahit  :  19,41 gram kafein / liter (1 M) 

 Lakukan pengenceran (gunakan aquades) terhadap masing-masing larutan 

stok sebagai berikut : 

Manis :  0  ;  0,064 M s/d  0,4096 M  (9 jenis konsentrasi ) 

Asin :  0  ;  0,0064 M s/d  0,4096 M  (9 jenis konsentrasi ) 

Asam :  0  ;  0,0008 M s/d  0,0064 M  (9 jenis konsentrasi ) 

Pahit :  0  ;  0,0002 M s/d  0,0016 M  (9 jenis konsentrasi ) 

 

 

3. Cara penyajian contoh : 

 Sampel larutan setiap jenis rasa dasar dimasukkan ke dalam gelas 

organoleptik yang sudah diberi kode. 

 Selanjutnya sample disusun mulai konsentrasi terkecil hingga konsentrasi 

terbesar menurut jenis rasa dasar. 

 Letakkan formulir uji ambang rangsangan terhadap empat rasa dasar dan air 

minum (untuk kumur) di atas baki. 

4.  Cara penilaian : 

Panelis diminta untuk mengisi formulir penilaian organoleptik (Lampiran 4). 

 

Penugasan : 

1. Hitung volume masing-masing larutan yang diperlukan. 

2. Hitung jumlah masing-masing bahan yang diperlukan untuk membuat setiap 

larutan yang dibutuhkan. 

3. Buat tabulasi data hasil pengujian untuk setiap rasa. 

4. Tentukan daya deteksi (%) untuk setiap jenis konsentrasi larutan yang disajikan. 

5. Buat grafik hubungan daya deteksi (%) dengan konsentrasi larutan (M). 

6. Tentukan ambang mutlak dan ambang pengenalan pada setiap jenis. 

7. Buatlah pembahasan singkat dari hasil percobaan ini. 

8. Buat laporan praktikum sesuai dengan format yang telah ditentukan. 
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2. UJI PEMBEDAAN  

(Comparation Test atau Difference Test) 

 

Uji pembedaan merupakan uji yang digunakan untuk menilai ada atau tidak 

perbedaan antara dua atau lebih produk.  Beberapa manfaat yang dapat diperoleh 

dengan uji pembedaan, yaitu : 

 menetapkan sifat-sifat organoleptik dari dua atau lebih produk yang 

mempunyai perbedaan. 

 Pengembangan dan pengawasan mutu. 

 Mempersiapkan dan menjaring contoh sebelum uji konsumen. 

 

Ada dua bentuk dasar uji pembedaan, yaitu : 

1.  Pembedaan sederhana (tidak berarah) 

Pada uji pembedaan ini, panelis hanya diminta untuk menilai ada atau tidak 

perbedaan terhadap kriteria mutu dua atau lebih contoh (produk).  

2.  Pembedaan langsung (berarah) 

Pada uji pembedaan ini, panelis diminta untuk menilai ke arah yang lebih 

spesifik, yaitu mana contoh yang lebih kuat/lebih lemah intensitasnya pada masing-

masing kriteria mutu yang diuji.  Oleh karena itu dalam uji ini diperlukan panelis yang 

terlatih (15 – 30 orang) untuk dapat memberikan penilaian ke arah perbedaan.  

Dalam pelaksanaannya dapat menggunakan contoh baku atau tanpa contoh baku.  

Bila menggunakan contoh baku, maka harus disajikan berulang-ulang.  

Ada beberapa jenis uji pembedaaan, yaitu : 

 Uji pembedaan pasangan 

 Uji pembedaan segitiga 

 Uji pembedaan duo trio 

 Uji pembedaan pembanding ganda 

 Uji pembedaan pembanding jamak 

 Uji pembedaan rangsangan tunggal 

 Uji pembedaan pasangan jamak 

 Uji pembedaan monadik 

 

a. UJI PEMBEDAAN PASANGAN 

     (Paired Comparation Test atau Paired Difference Test) 

 

Uji pembedaan pasangan merupakan uji sederhana untuk menilai ada atau tidak 

perbedaan karakteristik organoleptik antara dua contoh (produk).  Uji ini biasanya 

dilakukan untuk melihat potensi produk baru dibanding produk terdahulu yang sudah 

diterima masyarakat.  
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Pada  praktikum ini dilakukan penilaian terhadap mutu organoleptik warna, flavor 

dan konsistensi bubur susu yang dibuat dari tepung beras yang disangrai dan yang tidak 

disangrai. 

Bahan dan alat : 

Bahan :  tepung beras “rose brand”, susu bubuk, gula pasir dan air 

Alat :  panci susu, spatula kayu, piring organoleptik, baki, gelas belimbing. 

Prosedur : 

1. Buatlah dua jenis bubur susu (menggunakan tepung beras yang disangrai dan tepung 

beras yang tidak disangrai).  Perbandingan bahan dan cara membuat bubur susu 

tersebut lihat kuliah dan praktikum Nutrition Life Cycle. 

2. Jumlah panelis :  

 Tidak terlatih :  >= 80 orang 

 Agak terlatih :  15 – 25 orang 

 Terlatih :  7 – 15 orang 

 

3. Jumlah contoh :  2 contoh (produk) 

Di dalam pelaksanaan uji, dapat menggunakan contoh standar (pembanding) atau 

hanya membandingkan dua contoh yang diuji.    

4. Cara penyajian contoh :  

 Beri kode pada setiap jenis contoh bubur susu dengan menggunakan bilangan 

acak. 

 Contoh dapat disajikan satu persatu atau dua contoh disajikan sekaligus.  Pada 

penyajian contoh menggunakan pembanding (standar), maka contoh 

pembanding harus dinilai terlebih dahulu sebelum menilai contoh yang diuji.  

Bila penyajian contoh tidak menggunakan contoh pembanding, maka kedua 

contoh yang diuji dapat disajikan secara acak. 

 

     P 

 

Penyajian contoh dengan pembanding       Penyajian contoh tanpa pembanding 

 

3. Cara penilaian : 

Panelis diminta untuk mengisi formulir penilaian organoleptik (Lampiran 5).   

4. Cara Analisis : 

 Pada uji pembedaan pasangan disajikan dua contoh, sehingga peluang setiap 

contoh untuk dipilih adalah ½.   

965 P 275

 

373

373

461 
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 Buat tabulasi hasil penilaian panelis, selanjutnya jumlah penilaian tersebut 

dibandingkan dengan Tabel statistik jumlah terkecil untuk menyatakan beda 

nyata pada “two sample test” (Lampiran 12). 

 Sebagai contoh dilakukan uji pembedaan pasangan pada “juice orange” dengan 

menggunakan panelis agak terlatih sebanyak 20 orang.  Data hasil uji ditabulasi 

pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Data uji pembedaan pasangan dari 20 orang panelis 

 

Panelis Orange juice 

  Warna Flavor Kemanisan 

1  1 1 1 

2  1 1 1 

3  1 1 1 

4  0 1 1 

5  0 1 1 

6  1 0 1 

7  0 1 1 

8  0 1 0 

9  0 1 1 

10  1 1 1 

11  1 1 1 

12  0 1 1 

13  1 1 1 

14  1 0 1 

15  0 1 1 

16  0 1 0 

17  0 1 1 

18  1 0 1 

19  0 1 1 

20  1 1 1 

Jumlah 10 17 18 

 

Pada Tabel 1 terlihat bahwa jumlah panelis yang menyatakan beda untuk warna 

adalah 10 orang, aroma 17 orang dan rasa 18 orang.  Berdasarkan Tabel statistik 

(Lampiran 12) ditentukan bahwa jumlah terkecil untuk menyatakan beda nyata 

diantara 2 contoh tersebut untuk jumlah panelis 20 orang adalah 15 orang ( = 

0,05), 17 orang ( = 0,01) dan 18 orang ( = 0,001). 

 

 

 Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa : 

- Tidak terdeteksi adanya perbedaan warna orange juice pada  = 0,05. 

- Flavor kedua orange juice berbeda nyata pada  = 0,01. 

- Kemanisan kedua orange juice berbeda nyata pada  = 0,001. 
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Penugasan : 

1. Hitung jumlah masing-masing bahan yang diperlukan untuk membuat setiap jenis 

bubur susu sesuai jumlah panelis yang digunakan. 

2. Lakukan penilaian organoleptik dengan uji pembedaan pasangan terhadap 

warna, flavor dan konsistensi. 

3. Lakukan pengolahan dan analisis data serta kesimpulan dari percobaan ini. 

4. Buat laporan praktikum sesuai dengan format yang telah ditentukan. 

 

b. UJI PEMBEDAAN DUO - TRIO 

      (Duo – Trio Test) 

Metode ini pada dasarnya merupakan modifikasi dari uji pembedaan pasangan 

dan uji pembedaan segitiga.  Pada uji ini sama halnya dengan uji segitiga digunakan tiga 

contoh, yaitu dua diantaranya sama (identik) dan satu contoh lainnya berbeda.  

Perbedaannya, pada uji pembedaan dua – trio salah satu dari contoh yang identik adalah 

sebagai contoh standar (pembanding). 

Pada  praktikum ini dilakukan penilaian terhadap mutu organoleptik warna, rasa 

dan daya oles “jam strawberry” pada roti tawar. 

 

Bahan dan alat : 

Bahan :  jam strawberry dua merek, roti tawar dan air minum 

Alat :  pisau roti, gelas belimbing, piring kecil 

 

Prosedur : 

1. Buang bagian tepi roti tawar, dan potong menjadi empat bagian. 

2. Jumlah panelis :  

 Tidak terlatih :  >= 80 orang 

 Agak terlatih :  15 – 25 orang 

 Terlatih :  7 – 15 orang 

3. Jumlah contoh :  3 contoh (produk) 

Satu contoh merupakan contoh standar (pembanding) yang diberi kode “P” dan dua 

contoh lainnya adalah diberi kode bilangan acak 

4. Cara penyajian contoh :  

 Keluarkan masing-masing jam strawberry dari wadahnya dan letakkan pada 

wadah lain yang seragam.  Beri kode pada setiap jenis contoh jam strawberry 

dengan menggunakan bilangan acak dan contoh pembanding dengan kode “P”.  
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            P         A                    B 

 Letakkan ketiga ketiga contoh tersebut dalam baki, sediakan sebuah pisau roti 

dan tiga buah piring kecil yang masing-masing berisi dua helai roti tawar. 

 Contoh standar (“P”) dapat disajikan terlebih dahulu atau bersamaan dengan 

dua contoh lainnya.    

 

 

 

  

5. Cara penilaian : 

Panelis diminta untuk mengisi formulir penilaian organoleptik (Lampiran 6).   

 

6. Cara Analisis : 

 Pada uji pembedaan duo trio disajikan dua contoh yang akan dibandingkan 

dengan contoh standar, sehingga peluang setiap contoh untuk dipilih adalah ½.   

 Buat tabulasi hasil penilaian panelis, selanjutnya jumlah penilaian tersebut 

dibandingkan dengan Tabel statistik jumlah terkecil jawaban yang benar untuk 

menyatakan beda nyata pada “two sample test” (Lampiran 12). 

 Sebagai contoh dilakukan uji pembedaan duo trio pada “susu pasteurisai” 

dengan menggunakan panelis agak terlatih sebanyak 15 orang.  Data hasil uji 

ditabulasi pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.  Data uji pembedaan pasangan dari 20 orang panelis 

 

 Kriteria penilaian 

Panelis Warna Rasa Emulsi 

 512 321 512 321 512 321 

1 1 0 1 0 1 0 

2 0 1 1 0 1 0 

3 1 0 1 0 1 0 

4 0 1 1 0 0 1 

5 1 0 1 0 0 1 

6 1 0 1 0 0 1 

7 1 0 1 0 1 0 

8 1 0 1 0 0 1 

9 1 0 1 0 0 1 

10 1 0 1 0 1 0 

11 1 0 0 1 1 0 

12 1 0 1 0 0 1 

13 1 0 1 0 1 0 

14 0 1 1 0 0 1 

15 0 1 0 1 0 1 

Jumlah 11 4 13 2 7 8 

 

  395

 

373

373

219 
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Pada Tabel 2 terlihat bahwa jumlah panelis yang memilih contoh yang memang 

berbeda untuk kriteria “warna” adalah 11 orang, “rasa” adalah 13 orang dan 

“emulsi” adalah 7 orang.  Berdasarkan Tabel statistik (Lampiran 12) ditentukan 

bahwa jumlah terkecil pilihan yang benar untuk menyatakan beda nyata untuk 

jumlah panelis 15 orang adalah 12 orang ( = 0,05), 13 orang (( = 0,01) dan 14 

orang ( = 0,001). 

 

 Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa : 

- Tidak terdeteksi adanya perbedaan warna dan emulsi susu 

pasteurisasi pada  = 0,05. 

- Terdapat perbedaan rasa antara kedua susu pasteurisasi pada  = 

0,01. 

 

Penugasan : 

1. Hitung jumlah masing-masing bahan yang diperlukan untuk uji pembedaan duo 

trio sesuai dengan jumlah panelis yang digunakan. 

2. Lakukan penilaian organoleptik dengan uji pembedaan duo trio terhadap warna, 

rasa dan emulsi. 

3. Lakukan pengolahan dan analisis data serta kesimpulan dari percobaan ini. 

4. Buat laporan praktikum sesuai dengan format yang telah ditentukan. 

 

c. UJI PEMBEDAAN SEGITIGA 

      (Triangle Test) 

Uji pembedaan merupakan uji untuk mendeteksi adanya perbedaan karakteristik 

organoleptik yang kecil antara dua contoh (produk).  Uji pembedaan segitiga merupakan 

uji pembedaan yang lebih sensitif dibanding uji pembedaan pasangan.   Uji ini merupakan 

uji sederhana yang menggunakan tiga buah contoh (produk), dimana dua contoh adalah 

sama (identik) dan satu contoh lainnya berbeda.  Uji pembedaan segitiga biasanya 

digunakan pada pada “product development and improvement” dan “quality control”. 

Pada  praktikum ini dilakukan penilaian terhadap mutu organoleptik warna, flavor 

dan konsistensi bubur susu yang dibuat bubur susu merek “A” dan merek “B”. 

 

Bahan dan alat : 

Bahan :  Bubur susu dalam kemasan 2 merek dan air 

Alat :  panci susu, spatula kayu, piring organoleptik, baki, gelas belimbing. 
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Prosedur : 

1. Buatlah bubur susu (rasa pisang/kacang hijau) dari 2 merek yang berbeda.  

Perbandingan bahan dan cara membuat bubur susu tersebut lihat petunjuk pada 

kemasannya. 

2. Jumlah panelis :  

 Agak terlatih :  15 – 25 orang 

 Terlatih :  5 – 15 orang 

3. Jumlah contoh :  3 contoh (produk) 

Di dalam pelaksanaan uji, tidak dikenal adanya contoh standar (pembanding).  

4. Cara penyajian contoh :  

 Beri kode pada setiap jenis contoh bubur susu dengan menggunakan bilangan 

acak. 

 Ketiga contoh disajikan sekaligus secara acak.  Panelis diberitahukan bahwa dua 

contoh diantaranya adalah sama dan ia diminta untuk menunjukkan contoh 

yang berbeda. 

 

 

      

B         A      B 

 

5. Cara penilaian : 

Panelis diminta untuk mengisi formulir penilaian organoleptik (Lampiran 7).  

6. Cara Analisis : 

 Pada uji pembedaan pasangan disajikan tiga contoh, sehingga peluang setiap 

contoh untuk dipilih adalah 1/3.   

 Buat tabulasi hasil penilaian panelis, selanjutnya jumlah penilaian tersebut 

dibandingkan dengan Tabel statistik jumlah terkecil untuk menyatakan beda 

nyata pada “triangle test” (Lampiran 12). 

 Sebagai contoh dilakukan uji pembedaan segitiga pada “telur asin” yang diolah 

dengan 2 teknik penggaraman menggunakan panelis agak terlatih sebanyak 15 

orang.  Data hasil uji ditabulasi pada Tabel 3. 

 

  

374 641

 

373

373

298 
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Tabel 3.  Data uji pembedaan segitiga dari 15 orang panelis 

 

  Telur asin 

Panelis Masir Aroma Keasinan 

  374 641 298 374 641 298 374 641 298 

1  1 0 0 0 0 1 0 1 0 

2  0 0 1 0 0 1 0 1 0 

3  0 0 1 1 0 0 0 1 0 

4  0 1 0 0 0 1 0 1 0 

5  0 1 0 0 1 0 0 1 0 

6  0 1 0 0 0 1 0 1 0 

7  0 1 0 0 1 0 0 1 0 

8  0 1 0 0 1 0 0 1 0 

9  0 1 0 0 1 0 0 0 1 

10  0 1 0 1 0 0 0 1 0 

11  0 1 0 0 1 0 0 1 0 

12  0 1 0 0 1 0 0 1 0 

13  1 0 0 0 1 0 1 0 0 

14  0 1 0 1 0 0 0 0 1 

15  0 1 0 0 1 0 0 1 0 

Jumlah 2 11 2 3 8 4 1 12 2 

 

Pada Tabel 3 terlihat bahwa jumlah panelis yang memilih contoh yang memang 

berbeda untuk kriteria “masir” adalah 11 orang, “aroma” adalah 4 orang dan 

“keasinan” adalah 12 orang.  Berdasarkan Tabel statistik (Lampiran 12) 

ditentukan bahwa jumlah terkecil pilihan yang benar untuk menyatakan beda 

nyata untuk jumlah panelis 15 orang adalah 9 orang ( = 0,05), 10 orang ( = 

0,01) dan 12 orang ( = 0,001). 

 Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa : 

- Tidak terdeteksi adanya perbedaan aroma telur asin yang diolah dengan 2 

teknik pengolahan pada  = 0,05. 

- Sifat masir telur asin yang diolah dengan 2 teknik pengolahan berbeda 

nyata pada  = 0,01. 

- Keasinan telur asin yang diolah dengan 2 teknik pengolahan berbeda nyata 

pada  = 0,001. 

 Kelompokkan tingkat perbedaan yang dinyatakan panelis hanya pada pabelis 

yang memberikan jawaban beda yang benar. 

 Selanjutnya menentukan contoh mana yang lebih dapat diterima. 

 

Penugasan : 

 

1. Hitung jumlah masing-masing bahan yang diperlukan untuk membuat setiap jenis 

bubur susu sesuai dengan jumlah panelis yang digunakan. 
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2. Lakukan penilaian organoleptik dengan uji pembedaan segitiga terhadap warna, 

flavor dan konsistensi. 

3. Lakukan pengolahan dan analisis data serta kesimpulan dari percobaan ini. 

4. Buat laporan praktikum sesuai dengan format yang telah ditentukan. 

 

d. UJI PENERIMAAN 

      (Acceptance Test / Preference Test) 

Uji penerimaan merupakan uji yang bertujuan untuk melihat sejauh mana suatu 

produk dapat diterima oleh masyarakat.  Ada dua jenis uji penerimaan, yaitu : 

1.  Preference Test  

 Uji kesukaan berpasangan (Paired comparison preference test) 

 Uji rangking (Rangking for preference test) 

2. Acceptance Test 

 Uji skala hedonik (Hedonic scaling test) 

 Food action scale test 

 

e. UJI SKALA HEDONIK 

      (Hedonic Scaling Test) 

Istilah hedonik pada uji hedonik dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang 

berhubungan dengan kesukaan dan uji hedonik tersebut bertujuan untuk mengukur 

derajat kesukaan dan penerimaan produk oleh konsumen.  Ada dua cara dalam 

menentukan skala hedonik di dalam uji skala hedonik, yaitu : 

1. Skala verbal (Hedonic Scaling) 

Skala hedonik dinyatakan dengan berbagai istilah yang mencerminkan tingkat 

penerimaan produk.  Berikut ini merupakan contoh sembilan skala hedonik yang 

biasa digunakan, yaitu : 

1 =  Amat sangat suka (Like Extremely) 

2 =  Sangat suka (Like very Much) 

3 =  Suka (Like Moderately) 

4 =  Agak suka (Like Slightly) 

5 =  Netral (Neithre Like or Dislike) 

6 =  Agak tidak suka (Dislike slightly) 

7 =  Tidak suka (Dislike Moderately) 

8 =  Sangat tidak suka (Dislike Very Much) 

9 =  Amat sangat tidak suka (Dislike extremely) 

2.  Skala gambar (Facial Hedonic Scaling dengan Smiley Method) 
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Skala hedonik dinyatakan dengan menggunakan berbagai ekspresi wajah untuk 

menyatakan tingkat penerimaan produk.  Skala gambar ini biasanya digunakan untuk 

produk yang sasaran konsumennya adalah anak-anak yang belum dapat menyatakan 

tingkat kesukaan secara verbal.  Berikut ini merupakan contoh sembilan ekspresi 

wajah yang mencerminkan tingkat penerimaan yang biasa digunakan, yaitu : 

 

Gambar 1.  Facial Hedonic scale (Gatchalian, 1989) 

 

Bahan dan alat : 

Bahan :   

 Uji Mutu Hedonik (Skala verbal) : 

Tahu berbagai jenis, minyak goreng, garam, bawang putih, air 

 Uji Hedonik (Skala gambar) 

Wafer chocolate berbagai merek,  air minum 

 

Alat :    

 Uji Mutu Hedonik (Skala verbal) : 

 Wajan, sodet, piring, pisau, talenan, piring kecil, sendok, garpu, gelas belimbing 
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 Uji Hedonik (Skala gambar) 

Piring kecil, talenan, pisau, sendok, gelas belimbing 

 

Prosedur : 

Uji Mutu Hedonik (Skala Verbal) 

1. Jumlah panelis :  

 Tidak terlatih :  >= 80 orang 

 Agak terlatih :  20 – 25 orang 

2. Jumlah contoh :  9 macam contoh (3 jenis tahu yang digoreng dengan 3 minyak 

berdasarkan frekuensi penggorengan)  

 Cara penyajian contoh :  

 Tahu dipotong ke dalam bentuk dan ukuran yang seragam antara setiap jenis 

tahu.   

 Bagi setiap jenis tahu ke dalam tiga bagian.  

 Goreng bagian pertama dari setiap jenis tahu pada minyak goreng baru. 

 Goreng bagian kedua dari setiap jenis tahu pada minyak goreng bekas 

penggorengan pertama. 

 Goreng bagian ketiga dari setiap jenis tahu pada minyak goreng bekas 

penggorengan kedua. 

 Letakkan 9 macam tahu goreng yang diperoleh ke dalam wadah dan beri kode 

dengan bilangan acak. 

  

3. Cara penilaian : 

Panelis diminta untuk mengisi formulir penilaian organoleptik (Lampiran 8).   

4. Cara Analisis : 

 Hasil uji Mutu Hedonik ditabulasi menurut parameter mutu organoleptik yang 

diuji (rasa gurih, rasa asam, tekstur gigit). 

 Lakukan analisis statistik sesuai dengan jenis Rancangan Percobaan yang 

mungkin digunakan.  Jika yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

maka diuji dengan Kruskal Wallis.  Jika yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) maka yang digunakan adalah uji Friedman.    

 

Uji Hedonik (Skala gambar) 

1. Jumlah panelis :  

 Tidak terlatih :  >= 80 orang 

 Agak terlatih :  20 – 25 orang 
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2. Jumlah contoh :   4 macam wafer chocolate 

3. Cara penyajian contoh :  

 Wafer chocolate dari setiap jenis diusahakan sama bentuknya (bisa dipotong) 

 Letakkan pada wadah yang telah diberi kode dengan bilangan acak pada setiap 

jenis wafer chocolate.  

4. Cara penilaian : 

 Panelis diminta untuk mengisi formulir penilaian organoleptik (Lampiran 9).   

5. Cara Analisis : 

 Hasil uji Hedonik ditabulasi. 

 Lakukan analisis statistik sesuai dengan jenis Rancangan Percobaan yang 

mungkin digunakan.  Jika yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

maka diuji dengan Kruskal Wallis.  Jika yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) maka yang digunakan adalah uji Friedman.    

 

Penugasan : 

1. Hitung jumlah masing-masing bahan yang diperlukan untuk uji hedonik dan uji 

mutu hedonik sesuai dengan jumlah panelis yang digunakan. 

2. Lakukan penilaian organoleptik dengan uji hedonik dan uji mutu hedonik  

3. Lakukan pengolahan dan analisis data serta kesimpulan dari percobaan ini. 

4. Buat laporan praktikum sesuai dengan format yang telah ditentukan. 

 

f. UJI RANGKING 

      (Rangking for Preference Test) 

Uji rangking termasuk ke dalam uji penerimaan, dimana hasil pengujian oleh 

panelis dinyatakan ke dalam besaran kesan dengan jarak tertentu.  Dalam uji ini panelis 

diminta membuat urutan contoh-contoh yang diuji menurut tingkat mutu organoleptik.  

Urutan pertama selalu menyatakan tingkat yang tertinggi, dan makin ke bawah ( kedua, 

ketiga dan seterusnya) tingkatannya semakin rendah.   

Tujuan uji rangking ini adalah untuk memperoleh produk terbaik dari satu seri 

produk yang dirancang oleh bagian R&D. Uji ini dapat mengukur pengaruh proses baru 

terhadap mutu produk, yaitu untuk mengetahui apakah produk baru sama atau lebih baik 

dibanding produk lama.  Melalui uji rangking, produk yang menjadi kesukaan konsumen 

juga dapat diketahui. 

Bahan :  “squash orange” dari berbagai merek, air minum 

Alat :   Teko, sendok, baki, gelas organoleptik 
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Prosedur : 

1. Jumlah panelis :  

 Tidak terlatih :  780 orang 

 Agak terlatih :  15 – 25 orang 

 Terlatih :  5 – 15 orang 

2. Jumlah contoh :   3 merek “squash orange” 

 

3. Cara penyajian contoh :  

 Lakukan pengenceran dengan perbandingan yang sama untuk setiap merk 

“squash orange”. 

 Letakkan pada gelas yang telah diberi kode dengan bilangan acak pada setiap 

jenis contoh.  

4. Cara penilaian : 

 Panelis diminta untuk mengisi formulir penilaian organoleptik (Lampiran 10). 

5. Cara Analisis : 

 Hasil uji rangking ditabulasi menurut parameter mutu organoleptik yang diuji 

(flavor dan kemanisan). 

 Selanjutnya data tersebut ditransformasi dengan menggunakan Tabel Statistik 

“Fisher and Yates” pada Lampiran 13. 

 Hasil transformasi data dianalisis dengan menggunakan analisis sidik ragam 

(ANOVA) dan untuk mengetahui beda nyata dilakukan dengan Duncan’s 

Multiple Range Test. 

 

Penugasan : 

1. Hitung jumlah masing-masing bahan yang diperlukan untuk uji rangking sesuai 

dengan jumlah panelis yang digunakan. 

2. Lakukan penilaian organoleptik dengan uji rangking terhadap flavor dan 

kemanisan “squash orange”. 

3. Lakukan pengolahan dan analisis data serta kesimpulan dari percobaan ini. 

4. Buat laporan praktikum sesuai dengan format yang telah ditentukan. 

 

4. UJI PENERIMAAN BERMACAM TEH PANAS 

 

Teh merupakan minuman yang biasanya dihidangkan dalam kondisi panas atau 

hangat atau dingin (teh es).  Minuman teh ini memiliki fungsi sebagai penyegar karena 

kandungan tanin di dalam daun teh.  Ada beberapa parameter yang menentukan mutu 

teh, yaitu kejernihan, aroma, warna, dan rasa.  Keempat faktor tersebut sangat 

dipengaruhi oleh teknik pengolahan daun teh, suhu air yang digunakan untuk menyeduh 
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bubuk teh dan bahan tambahan yang digunakan untuk memberi flavor berbeda, seperti 

melati, mawar dan jeruk nipis. 

  

Beberapa jenis teh yang lazim dikenal, yaitu teh hitam, teh merah, teh hijau, teh 

melati, teh mawar dan teh jeruk nipis. Teh hijau diperoleh melalui proses pengeringan 

langsung (tanpa proses fermentasi), sedangkan teh hitam dan merah diperoleh setelah 

melalui tahap fermentasi.  Kepekatan warna teh yang dihasilkan ditentukan oleh derajat 

fermentasi. 

 

Bahan :  Black tea, Green tea, Jasmine tea dan lemon tea  

 

Alat : Teko, saringan teh, pisau, pH meter, cangkir dan sendok. 

 

Prosedur : 

1. Siapkan air mendidih. 

2. Letakkan 1 kantong masing-masing jenis teh celup di dalam cangkir, tuang air panas 

sebanyak 250 ml dan tutup, biarkan beberapa saat (waktu harus sama antara setiap 

jenis teh celup). 

3. Sajikan teh kepada panelis dalam kondisi hangat (suhu sama untuk setiap panelis). 

4. Panelis diminta menilai mutu organoleptik teh panas sesuai formulir organoleptik 

(Lampiran 11). 

 

Penugasan : 

1. Hitung jumlah masing-masing bahan yang diperlukan untuk uji organoleptik berbagai 

jenis teh panas sesuai dengan jumlah panelis yang digunakan. 

2. Tentukan pH larutan teh dengan menggunakan pH meter. 

3. Lakukan penilaian organoleptik dengan menggunakan formulir pada Lampiran 8.. 

4. Buat tabel dari hasil pengamatan panelis. 

5. Buat laporan praktikum sesuai dengan format yang telah ditentukan. 
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PRAKTIKUM 6. PENGERINGAN 
 
A. Pembuatan Abon 

Latar belakang teori 

Abon termasuk makanan ringan atau lauk siap saji yang merupakan salah 

satu produk hasil olahan daging tradisional disamping dendeng. Produk ini 

mempunyai karakteristik kering, ringan, renyah, dan gurih. Pada umumnya daging 

yang digunakan untuk pembuatan abon adalah daging sapi dan daging kerbau dan 

yang terbaik adalah yang berasal dari hewan yang cukup tua. Hal ini disebabkan 

karena daging yang berasal dari hewan tersebut memiliki serabut yang lebih besar 

dan cukup kuat untuk dip roses menjadi abon. Selain abon daging, sekarang juga 

banyak dikenal abon ayam dan abon ikan. Ikan yang umumnya digunakan untuk 

pembuatan abon adalah kelompok ikan tuna, karena memiliki serabut yang cukup 

besar dan kuat dibandingkan ikan lainnya. 

Abon dibuat pada prinsipnya melalui proses pemisahan serat daging dan 

penggorengan. Dalam pembuatan abon, digunakan bumbu-bumbu dan gula merah. 

Warna produk ini terutama ditimbulkan oleh proses penggorengan dan gula merah. 

Bahan dan Alat 

Bahan 

Daging sapi tua 0,5 kg 

Ayam potong 0,5 kg (berat bersih) 

Ikan Tuna 0,5 kg 

20% Santan kental 

10% Bawang merah 

1,5% Bawang putih 

2,5% Ketumbar 

5% Lengkuas 

0,5% Daun salam     dari bahan utama 

2% Sereh 

1 – 1,5% Garam 

10% Gula merah 

10% Gula pasir 

15% Minyak goreng 

 

Alat 

Pisau, talenan, baskom, timbangan, kain kassa, alat pengepress, panci, wajan, sodet, 

serok, tampah. 
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Cara Kerja 

1. Timbang masing-masing bahan yang digunakan (berat kotor) 
2. Pisahkan bahan dari bagian yang tidak diperlukan dan timbang (berat bersih) 
3. Lakukan pencucian dan penirisan 
4. Rebus daging (ayam, sapi, ikan) selama 30 – 60 menit 
5. Lakukan pengepressan tahap 1 untuk menurunkan kandungan air bahan 
6. Lakukan pencabikan daging sehingga diperoleh serabut daging 
7. Haluskan bumbu (bawang merah 75%, bawang putih, ketumbar). Bersihkan 

lengkuas, dan sereh, kemudian memarkan. Bersihkan daun salam. 
8. Bawang merah 25% dibuat menjadi bawang goreng 
9. Siapkan santan kelapa dengan menggunakan sisa air perebusan daging. 
10. Campurkan aneka bumbu dan santan ke dalam serabut daging dan aduk rata 
11. Diamkan selama 20-30 menit. 
12. Lakukan penggorengan pada suhu 180oC 
13. Lakukan pengepressan tahap II untuk menghilangkan minyak yang terserap 
14. Lakukan penguraian serabut abon 
15. Pencampuran dengan bawang goreng 
16. Siap untuk dikemas 
 

Penugasan 

1. Hitung rendemen abon yang dihasilkan 
2. Lakukan penilaian secara organoleptik (warna, aroma, rasa, dan kerenyahan) 

 
 
Sumber: 
 
Theresia Puspita, Buku Penuntun Praktikum Pengolahan dan Pengawetan Makanan, 
Edisi 1, Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya, Malang  
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PRAKTIKUM 7. EMULSI DAN VEGETARIAN 

 
Emulsi adalah suatu sistem yang terdiri dari dua fase cairan yang tidak saling 

melarutkan (dalam keadaan normal), dimana salah satu cairan terdispersi dalam bentuk 

globula-globula di dalam cairan lainnya. Cairan yang terpecah menjadi globula-globula 

disebut fase terdispersi (fase internal). Sedangkan cairan yang mengelilingi globula-

globula tersebut disebut medium dispersi atau fase kontinue (fase eksternal). 

Pada proses pembuatan emulsi biasanya ditambahkan dua atau lebih campuran 

bahan kimia yang tergolong ke dalam emulsifier atau stabilizer. Tujuan dari penambahan 

emulsifier adalah untuk menurunkan tegangan permukaan antar kedua fase (tegangan 

interfasial) sehingga mempermudah terbentuknya emulsi. Penambahan stabilizer adalah 

untuk meningkatkan viskositas fase kontinue sehingga emulsi yang terbentuk menjadi 

lebih stabil.  

Penampakan emulsi sangat bervariasi, ada yang tampak jernih dan ada yang tampak 

keruh seperti susu. Penampakan ini dipengaruhi oleh ukuran partikel emulsi dan 

perbedaan indeks bias antara fase terdispersi dan medium dispersi. Viskositas emulsi 

bervariasi dari yang berbentuk cairan (encer maupun kental) sampai yang berbentuk 

pasta atau gel. Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas suatu emulsi adalah 

viskositas dan persentase medium dispersi, ukuran partikel fase terdispersi serta jenis dan 

konsentrasi emulsifier/stabilizer yang digunakan. 

Dispersibilitas atau daya larut emulsi ditentukan oleh medium dispersinya. Bila 

medium dispersinya air, maka emulsi dapat diencerkan dengan air dan sebaliknya. Daya 

emulsi atau kemudahan membentuk emulsi dari suatu emulsi yang kental atau berbentuk 

pasta dipengaruhi oleh jenis, konsentrasi, dan nilai HLB (Hidrophilic Lipophilic Balance) 

emulsi yang digunakan. Ukuran-ukuran partikel emulsi tergantung pada perlakuan 

mekanis dan total energi yang diberikan pada waktu pembuatannya, perbedaan viskositas 

antar kedua fase, jenis, dan konsentrasi emulsifier yang idgunakan serta lama 

penyimpanan. 

Pada dasarnya sifat-sifat emulsi yang dibuat tergantung dari faktor-faktor sebagai 

berikut : jenis bahan yang menjadi medium dispersi, komposisi bahan yang digunakan, 

jenis dan konsentrasi emulsifier, prosedur dan kondisi pengolahan serta jenis peralatan 

yang digunakan. 
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A. Mayonnaise 
 

Latar belakang teori 

Mayonnaise adalah salah satu produk olahan minyak yang berbentuk pasta atau 

cairan kental dan merupakan emulsi dalam air (w/o) yang terbuat dari minyak nabati, 

telur, atau kuning telur, asam asetat atau asam sitrat, gula, garam dan bumbu. 

Mayonnaise biasanya dikonsumsi dengan sayuran segar. Mayonnaise sensitive terhadap 

oksidasi sehingga perlu disimpan di dalam lemari es, terutama jika kemasannya sudah 

dibuka. 

Kuning telur berfungsi sebagai emulsifier (lesitin) dan pemberi warna, sedangkan 

asam berfungsi sebagai pemberi citarasa dan pengawet. Untuk memperoleh emulsi yang 

stabil dapa ditambahkan emulsifier lain yang jumlahnya tidak lebih dari 0,75%. 

Penambahan kuning telur sebanyak 5 – 12% akan meningkatkan viskositas enulsi yang 

terbentuk. 

Kadar minyak mayonnaise memerlukan prosedur tertentu agar diperoleh emulsi 

mayonnaise kestabilan yang tinggi dan sifat-sifat yang dikendaki. Garis besar pembuatan 

mayonnaise adalah pencampuran kuning telur dan bumbu dengan satu bagian air, 

kemudian ditambahkan minyak dan terakhir ditambahkan asam. Kondisi campuran (suhu, 

waktu, dan kecepatan putaran) sangat mempengaruhi tekstur produk. Mayonnaise juga 

dapat diinjeksi dengan gas inert (Nitrogen atau CO2) untuk memperoleh produk akhir 

dengan BJ 0,88 – 0,92. 

Kerusakan emulsi mayonnaise dapat disebabkan oleh kondisi proses yang kurang 

baik misalnya penambahan garam terlalu banyak, penambahan minyak yang dilakukan 

tidak secara bertahap dan kondisi pengadukan yang tidak tepat. 

Bahan dan alat 

Minyak nabati, kuning telur, vinegar (asam asetat 1%), garam, bawang putih, mustard, 

gula, timbangan, mixer (emulsator), mangkuk. 

Cara kerja 

1. Timbang bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : minyak nabati 77-82%, 
kuning telur 5,3 – 5,8%, vinegar 2,8-4,5%, sedikit gula, garam, mustard, dan bumbu 
lain serta air sampai volumenya 100%. 

2. Formula lain sebagai berikut : 2 buah kuning telur, 250 – 300 ml minyak nabati, 2 sdm 
vinegar (sesukanya), sedikit garam, gula, mustard, dan bumbu lain. 

3. Campur kuning telur dan bumbu dengan menggunakan mixer satu mata. Kemudian 
lakukan penambahan minyak sedikit demi sedikit dan terakhir tambahkan asam 
sampai diperoleh emulsi yang homogen. 

4. Masukkan ke dalam kemasan. 
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Pengamatan 

1. Uji secara organoleptik warna, aroma, dan rasa 
2. ukur viskositas dengan menggunakan viscometer 
3. simpan selama beberapa hari pada suhu kamar dan di dalam lemari es, dan amati 

apakah terjadi perubahan pada sistem emulsinya. 
 

B. Peanut Butter 
Latar belakang teori 

Peanut butter merupakan produk olahan kacang tanah yang berbentuk pasta 

emulsi dan bersifat dapat dioleskan, mengandung protein serta lemak yang tinggi dengan 

karbohidrat yang rendah. Tipe emulsinya adalah air dalam minyak (w/o). Emulsifier yang 

biasa digunakan adalah Monogliserida Stearat (MGS). Batas tertinggi penambahan 

emulsifier adalah 3,25-5,5% dengan suhu pengolahan optimum adalah 60-73,9oC. Peanut 

butter hendaknya mengandung 90% kacang tanah dan 10% bahan lain yang terdiri dari 

gula, garam, emulsifier. Kadar lemaknya tidak melebihi 55%. 

Ukuran partikel akan mempengaruhi stabilitas emulsi, dimana semakin halus 

ukuran partikel maka akan semakin stabil emulsi yang terbentuk. Ukuran partikel yang 

optimum adalah 0,5 – 1,5 µ. Ukuran 5 – 10 µ akan menghasilkan emulsi yang kasar, tetapi 

mungkin dari segi konsumen ukuran partikel yang kasar (crunchy) lebih disukai. 

Proses pembuatan peanut butter meliputi beberapa tahap, yaitu : penyangraian, 

pendinginan, pemisahan kulit air, dan lembaga, penggilingan serta pengemasan. 

Penyangraian harus merata agar diperoleh warna yang seragam, tanpa menimbulkan 

gosong atau dekomposisi lemak pada permukaan bahan. Suhu yang terlalu tinggi dapat 

menyebabkan bau terbakar pada produk, sedangkan suhu yang terlalu rendah akan 

menghasilkan produk dengan abu dan rasa kacang tanah mentah. Tahap penyangraian ini 

juga akan membentuk tekstur dan citarasa produk. Suhu penyangraian yang optimum 

adalah 160oC selama 40 – 60 menit. Setelah penyangraian segera dilakukan tahap 

pendinginan yang bertujuan untuk menghentikan pemanasan agar dihasilkan produk 

yang seragam. 

Bagian kacang tanah yang diolah menjadi peanut butter adalah hanya bagian 

kotiledon saja, sedangkan kulit ari dan lembaga harus dihilangkan. Lembaga akan 

menyebabkan rasa pahit pada produk yang disebabkan oleh saponin yang dikandungnya. 

Kulit ari akan menyebabkan penampakan produk tidak bagus dan juga menyebabkan rasa 

pahit yang disebabkan senyawa katekol tannin yang dikandungnya. 

Kacang tanah yang telah disortasi selanjutnya digiling. Penggilingan dilakukan 

sebanyak dua tahap. Pada penggilingan pertama dilakukan penambahan emulsifier dan 

bahan lain, sedangkan penggilingan kedua bertujuan untuk menghasilkan tekstur produk 
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yang halus. Gula yang digunakan harus dalam bentuk cair yang juga berfungsi untuk 

melarutkan garam sehingga dapat menghindari terbentuknya gritness. 

Bahan dan alat 

Kacang tanah, garam, gula cair, minyak nabati, emulsifier, anti oksidan, baskom, sendok, 

wajan, sodet, tampah, glinding mill. 

Cara kerja 

1. Sortasi kacang tanah untuk memisahkan kotoran dan kacang yang jelek 
2. Kacang tanah di sangrai selama 20 – 25 menit, dinginkan secepatnya 
3. Pisahkan kulit air, lembaga, serta kacang yang gosong 
4. Tambahkan emusifier, garam, dan gula masing-masing 4,2 dan 1% 
5. Giling secara bertahap hingga rata dan halus 
6. Tambahkan lemak/minyak nabati dan anti oksidan 
7. Kemas di dalam gelas jar 
 

Pengamatan 

1. Hitung rendemen produk yang dihasilkan 
2. Uji secara organoleptik warna, aroma, dan rasa 
3. Ukur daya olesnya 
4. Simpan selama beberapa hari pada suhu kamar dan amati apakah terjadi perubahan 

pada sistem emulsinya 
 

C. Tahu 
 

Latar belakang teori 

Menurut SNI 1992 pengertian tahu adalah suatu produk makanan berbentuk padat 

lunak yang dibuat melalui proses pengolahan kedele dengan cara mengendapkan 

proteinnya, dengan atau tanpa penambahan bahan lain yang diijinkan. 

Tahu juga dapat disebutkan sebagai hasil cetak dari gumpalan ekstraksi protein 

kedele yang diperoleh dari penggilingan kedele dengan penambahan air. Protein kedele 

dapat digumpalkan pada pH iso-elektriknya, yaitu sekitar pH 4,6. Pencapaian pH 

isoelektrik dapat dilakukan dengan penambahan batu tahu (Kalsium sulfat) sehingga 

terbentuk suatu kompleks Ca-Proteinat. Batu tahu digunakan pada pembuatan tahu 

secara tradisional. Penggunaan batu tahu yang berlebihan mengakibatkan rasa tahu agak 

pahit dan tahu yang diperoleh agak kasar dan pembentukannya kurang baik. Penggunaan 

cuka yang berlebihan juga menyebabkan tahu berasa asam. 

Rendemen protein kedele dan mutu tahu yang dihasilkan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain : cara penggilingan atau cara ekstraksi, pemilihan bahan 
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baku, konsentrasi bahan penggumpal, suhu pada saat penggumpalan dan higiene sanitasi 

dalam pengolahan. 

Bahan dan alat 

Kedele kuning, batu tahu, cuka, blender, kain saring, baskom, panci, pencetak tahu 

Cara kerja 

1. Bersihkan kedele dari kotoran dan kacang rusak, cuci bersih 
2. Rendam kacang selama 8 jam, kemudian rebus dan cuci 
3. Kedele dikupas kulit arinya dan cuci kembali 
4. Giling kedele dengan air panas (80-100oc) sebanyak 8 kali berat kedele, sehingga 

diperoleh bubur kedele 
5. Ekstraksi dengan menggunakan kain saring sehingga diperoleh cairan seperti susu 

(filtrat) 
6. Didihkan filtrat selama 30 menit, pertahankan suhu fitrat 80 – 90oc. 
7. Tambahkan batu tahu 5% atau cuka 5%, diamkan sampai terjadi penggumpalan 

(jonjot). 
8. Saring gumpalan yang terbentuk dengan menggunakan kain kassa, kemudian di 

press untuk mengurangi kandungan air. 
9. Cetak sesuai bentuk yang diinginkan. 
 

Pengamatan 

1. Hitung rendemen produk yang dihasilkan 
2. Uji secara organoleptik warna, aroma, dan rasa tahu setelah digoreng 

 
Sumber: 
 
Theresia Puspita, Buku Penuntun Praktikum Pengolahan dan Pengawetan Makanan, 
Edisi 1, Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya, Malang 
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PRAKTIKUM 8.  KONVERSI BERAT MENTAH MASAK 

 
1. Konversi Berat Mentah Masak  

Faktor konversi mentah masak (Fj) digunakan untuk menaksir berat bahan makanan 

mentah dari makanan masak. Faktor konversi mentah masak menggambarkan banyaknya 

kandungan dalam bahan yang hilang selama proses pemasakan. Kandungan yang hilang 

ini dapat meliputi kandungan air, lemak, protein, vitamin, mineral, dan lainnya. Semakin 

besar faktor konversi mentah masak, semakin banyak juga kandungan yang hilang selama 

proses pemasakan. Pengamatan ini dilakukan dengan menimbang berat sampel sebelum 

dan sesudah pengolahan. 

 
2. Konversi Penyerapan Minyak  
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Lampiran 1. Jadwal Praktikum 

 
FOOD PROCESSING 

SEMESTER 2/TAHUN AJARAN 2015/2016 
 

  SENIN SELASA JUMAT 

  FAAL 404 LAB DIET 

  11.10 - 12.50 10.00 - 11.40 07.00 - SELESAI 

        

MINGGU 
1 

15-Feb 16-Feb 19-Feb 

TS 
1. Faktor penyebab 
kerusakan pangan 

  

MINGGU 
2 

22-Feb 23-Feb 26-Feb 

YR 2. Organopletik 1 1. organoleptik(A1) 
MINGGU 

3 
29-Feb 01-Mar 04-Mar 

YR 3. Organoleptik 2 1. organoleptik (A2) 
MINGGU 

4 
07-Mar 08-Mar 11-Mar 

TS 4. Baking 2. Baking dan Frying (A1) 
MINGGU 

5 
14-Mar 15-Mar 18-Mar 

EPA 5. Frying 2. Baking dan Frying (A2) 
MINGGU 

6 
21-Mar 22-Mar 25-Mar 

YR 6. Pengolahan suhu rendah   

MINGGU 
7 

28-Mar 29-Mar 01-Apr 

YR 7. Pengeringan 
3. Pengolahan suhu rendah dan 
pengeringan (A1) 

MINGGU 
8 

04-Apr 05-Apr 08-Apr 

        

MINGGU 
9 

11-Apr 12-Apr 15-Apr 

        

MINGGU 
10 

18-Apr 19-Apr 22-Apr 

YR 8. Pengolahan Suhu tinggi 
3. Pengolahan suhu rendah dan 
pengeringan (A2) 

MINGGU 
11 

25-Apr 26-Apr 29-Apr 
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TS 9. Fermentasi 4.  emulsi dan fermentasi (A1) 

MINGGU 
12 

02-Mei 03-Mei 06-Mei 

EPA 10. Emulsi   

MINGGU 
13 

09-Mei 10-Mei 13-Mei 

EPA 

11. Pengawetan dengan 
Garam, Gula, dan Bahan 

Kimia 

4. Emulsi dan fermentasi (A2) 

MINGGU 
14 

16-Mei 17-Mei 20-Mei 

TS 12.Ekstruksi 5. Konversi bahan mentah masak (A1) 

MINGGU 
15 

23-Mei 24-Mei 27-Mei 

TS 
13.Irradiasi dan infrared 

radiasi 
5. Konversi bahan mentah masak (A2) 

MINGGU 
16 

30-Mei 31-Mei 03-Jun 

EPA 
14. Perhitungan Masa 

Kadaluarsa Produk 
6. Analisis Produk Ekstruksi (A1 DAN A2) 
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Lampiran 2. Pembagian Kelompok  
 

Kelas 2A2 

GELOMBANG 1 

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 

Shafira Nurmalitasari Risa Amalia Wulalningtyas Nia Fitriani Aisyah 

Siwi Utami Afifah Lailatul Aghfireza Widasari 

Safira Amanda Adinda Aulia Yuniar Annisa Melati Putri 

Tifany Prasaja Safiera Acmelia Annelia Putri 

Hidayah Dwi Shella Ernita Aprilia Renaldi 

Ratna Wulandari   

 

Kelompok 4 Kelompok 5 Kelompok 6 

Falya Ayu Nandea Rifanty Meydiana Davita Ayudya 

Dwi Sari Puspaningtyas Dahlia Incha Dewi Mauliya 

Inge Yuliane Muhammad Nurul Huda Nur Habibah 

Evanny Ginola Laura Teresa Sari Trisnawati 

Eki Hafsari Evi Lukitasari Ilmi Atmimnurona 

 

GELOMBANG 2 

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 

Diajeng Dewita Ayu Afifah Yasyfa Anisa Handayani 

Dina Dwi P Nida Khoiriyah Husnul Khotimah 

Nur Rahma Desiana Gusti Ayuning Laras Dwi F 

Serafim Tri Nadhifah Salma DInda Putri Afiani 
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Kenzie Reezkytama Nabila Prasisti Nisa Aisyah 

Anisah Hamidah Putri Hastuti  

 

Kelompok 4 Kelompok 5 Kelompok 6 

Mariam Bella Regita Puspaningasri Mashitah Khairina 

Ira Khusnul A Claodia Zhahroh Roudhatus Zahra 

Zhizhilia Zulfa Febrilla Nantama Zahrah Aulia 

Wizuraini Satiti Iftitakhur Rahmah Khairinnisa Salsabila 

Della Naura Muhammad Rizki Navianto Rusda 

 

 



Pengolahan dan Pengawetan Makanan 2016 

 

Edisi 6_2016      Page 42 

 

Lampiran 3. Pembagian Tugas Praktikum  
 
 

Kelas 2A1 (Faal) Berlaku untuk pagi dan siang 

Praktikum 

Kelompok 

Belanja Bagi Bersih 

Organoleptik 1 2 3 

Baking frying 2 3 4 

Suhu rendah pengeringan 3 4 5 

Emulsi fermentasi 4 5 1 

Konversi bahan mentah masak 5 1 2 

analisis produk ekstruksi 1 2 3 

    

Kelas 2A2 (GPP 404) Berlaku untuk pagi dan siang 

Praktikum 

Kelompok 

Belanja Bagi Bersih 

Organoleptik 1 2 3 

Baking frying 2 3 4 

Suhu rendah pengeringan 3 4 5 

Emulsi fermentasi 4 5 6 

Konversi bahan mentah masak 5 6 1 

analisis produk ekstruksi 6 1 2 
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Lampiran 4. Format praktikum 
 
Cover 

Tinjauan bahan 

Tinjauan proses 

Hasil 

Pembahasan 

Lampiran : alur proses, foto 

Daftar pustaka 

 

Note : 

a. Laporan maksimal 1 minggu sejak selesai praktikum. 

b. Laporan yang dikumpulkan akan diperiksa oleh dosen pembimbing untuk diberikan 

revisi dan penilaian. 

c. Dosen pembimbing akan mengkoreksi laporan, memberikan revisi, dan 

memberikan nilai sementara 

d. Apabila ada revisi maka mahasiswa wajib memperbaiki laporan tersebut sebelum 

dosen memberikan nilai akhir laporan praktikum. 

e. Batas waktu penyelesaian revisi 3 hari dari tanggal laporan dikembalikan. Apabila 

melebihi batas waktu yang diberikan dan tidak memberikan revisi maka nilai 

sementara akan menjadi nilai akhir. 

f. Setelah dinilai, laporan akan dikembalikan lagi kepada mahasiswa. 
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Lampiran 5.  Formulir Penilaian Organoleptik “Uji Ambang Rangsangan” 

 

PENENTUAN AMBANG RANGSANGAN 
 
 
Nama :  ………………………………… 
Tanggal uji :  ………………………………… 
Contoh :  larutan gula, garam, asam dan kafein 
Instruksi : 

Dihadapan saudara disajikan 4 seri contoh yang masing-masing 
terdiri dari 9 gelas larutan.  Ciciplah contoh-contoh tersebut secara 
berurutan dari kiri ke kanan.  Setiap contoh hanya dicicipi satu kali 
dan tidak diperkenankan mencicip ulang.  Sebelum mencicipi setiap 
larutan, kumur terlebih dahulu dengan air minum yang disediakan 
dan dibuang.  Istirahatlah sebentar sebelum mencicipi larutan 
berikutnya. 
 
Tulislah kesan yang saudara peroleh setelah mencicipi larutan 
contoh di dalam kolom yang disediakan dengan skala penilaian 
sebagai berikut : 
 
0 =  tidak ada rasa (rasa seperti air) 
1 =  berbeda dengan air, tetapi jenis rasa belum dapat dikenali 
2 =  rasa sudah dapat dikenali, tetapi masih lemah 
3 =  rasa sudah cukup untuk dikenali 
4 =  rasa cukup kuat untuk dikenali 
5 =  rasa sangat kuat untuk dikenali 

 
No. Kode Penilaian 

 Contoh Manis Asin Asam Pahit 

1. 219     

2. 335     

3. 646     

4. 317     

5. 981     

6. 221     

7. 469     

8. 919     

9. 512     

 
Komentar  : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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Lampiran 6.  Formulir Penilaian Organoleptik “Uji Pembedaan Pasangan” 

 

UJI PEMBEDAAN PASANGAN 
Nama  :  ………………………………… 
Tanggal uji  :  ………………………………… 
Contoh  :  Bubur susu  
 
Kriteria mutu yang dinilai :   
Warna, flavor, dan konsistensi  
 
Instruksi : 

Dihadapan saudara disajikan 2 buah contoh bubur susu. Saudara 
diminta memberikan penilaian ada atau tidak perbedaan “warna”, 
“flavor”, dan “konsistensi” antara kedua contoh.  Sebelum mencicipi 
setiap contoh, kumur terlebih dahulu dengan air minum yang 
disediakan dan dibuang.  Istirahatlah sebentar sebelum mencicipi 
larutan berikutnya. 
Tulislah kesan yang saudara peroleh dalam kolom yang disediakan. 
Bila saudara menyatakan sama beri nilai “0” dan bila beda “1”. 
 

 Kriteria penilaian   

 Warna Flavor Konsistensi 

Perbedaan    
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Lampiran 7.  Formulir Penilaian Organoleptik “Uji Pembedaan Duo - Trio” 

 

UJI PEMBEDAAN DUO - TRIO 
Nama   :  ………………………………… 
Tanggal uji   :  ………………………………… 
Contoh   :  Jam strawberry 
Kriteria mutu yang dinilai :  Warna, rasa, dan daya oles  
Instruksi : 

Dihadapan saudara disajikan 3 buah contoh bubur susu, 1 contoh 
diantaranya merupakan standar (pembanding) yang bertanda “P” 
dan 2 contoh lainnya yang berkode. Saudara diminta menunjukkan 
contoh mana yang berbeda “warna”, “rasa”, dan “daya oles” dengan 
“P”. Sebelum mencicipi setiap contoh, kumur terlebih dahulu dengan 
air minum yang disediakan dan dibuang.   
Tulislah kesan yang saudara peroleh dalam kolom yang disediakan. 
Bila saudara menyatakan sama beri nilai “0” dan bila beda “1”. 

  

Kode contoh Kriteria penilaian   

 Warna rasa Daya oles 

395    

219    
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Lampiran 8.  Formulir Penilaian Organoleptik “Uji Pembedaan Segitiga” 

 

UJI PEMBEDAAN SEGITIGA 

Nama   :  ………………………………… 
Tanggal uji   :  ………………………………… 
Contoh   :  MP – ASI (bubur susu instant) 
Kriteria mutu yang dinilai :  Warna, flavor, dan konsistensi  
Instruksi : 

Dihadapan saudara disajikan 3 buah contoh MP-ASI (bubur susu), 
dua diantaranya adalah sama (identik). Saudara diminta 
menunjukkan contoh mana yang berbeda “warna”, “flavor”, dan 
“konsistensi”. Sebelum mencicipi setiap contoh, kumur terlebih 
dahulu dengan air minum yang disediakan dan dibuang.  Istirahatlah 
sebentar sebelum mencicipi larutan berikutnya. 
 

Tulislah kesan yang saudara peroleh setelah menilai contoh bubur 
susu tersebut di dalam kolom yang disediakan. Bila saudara 
menyatakan sama beri nilai “0” dan bila beda “1”. 
 

 

 

 Kode contoh Kriteria penilaian   

 Warna Flavor Konsistensi 

 314    

627    

514    

    

 

 Nyatakanlah derajat perbedaan antara kedua contoh yang sama dengan contoh 

yang berbeda (beri tanda “” pada tempat yang disediakan) : 
- Berbeda sedikit  :  …………………… 
- Cukup berbeda  :  …………………… 
- Berbeda banyak  :  …………………… 
- Benar-benar berbeda  :  …………………… 

  
 Nyatakan contoh mana yang secara keseluruhan lebih dapat diterima : 

- Contoh yang sama lebih disukai :  ………………… 
- Contoh yang berbeda lebih disukai :  ………………… 

  
 Berikan komentar saudara : 

 
…………………………………………………………………………… 
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Lampiran 9.  Formulir Penilaian Organoleptik “Uji Mutu Hedonik” 

 

UJI MUTU HEDONIK 
 
Nama   :  ………………………………… 
Tanggal uji   :  ………………………………… 
Contoh   :  “Nugget goreng” 
Kriteria mutu yang dinilai :  Warna, aroma, rasa dan kemanisan  
Instruksi : 

Dihadapan saudara disajikan 9 buah contoh “nugget goreng”.  
Saudara diminta untuk memberikan penilaian terhadap warna, rasa 
gurih,    dan tekstur gigit dengan menggunakan skala penilaian 
sebagai berikut : 
 
1 =   Sangat tidak suka 
2 =   Tidak suka 
3 =   Agak tidak suka 
4 =   Agak suka 
5 =   Suka 
6 =   Sangat suka 
 

Kode Kriteria penilaian   

Contoh Warna  Rasa gurih Tekstur gigit 

 221    

512    

947    

319    

252    

871    

726    

192    

614    
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Lampiran 10.  Formulir Penilaian Organoleptik “Uji Hedonik” 

 

UJI HEDONIK 
 
Nama   :  ………………………………… 
Tanggal uji   :  ………………………………… 
Contoh   :  “Wafer chocolate” 
Instruksi : 

Cocokkan ekspresi wajah panelis saat mengkonsumsi “wafer 
chocolate” dengan menggunakan “facial hedonic scale” sebagai 

berikut (beri tanda “” pada gambar yang sesuai) : 
   

 

 

 

 Kode sample 

Facial hedonic scale 616 231 475 392 
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Lampiran 11.  Formulir Penilaian Organoleptik “Uji Rangking” 

 

UJI RANGKING 
 
Nama   :  ………………………………… 
Tanggal uji   :  ………………………………… 
Contoh   :  “susu UHT chocolatte”/” squash orange” 
Kriteria mutu yang dinilai :  Flavor dan kemanisan  
Instruksi : 

Dihadapan saudara disajikan 3 buah contoh “susu UHT chocolatte”.  
Saudara diminta untuk mengurutkan berdasarkan flavor dan 
kemanisan.  Contoh yang paling baik flavornya dan kemanisan yang 
paling baik (tidak ada after taste pahit) pada nomor pertama. 
 

Kode Kriteria penilaian   

contoh Flavor Kemanisan 

 212   

765   

919   
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Lampiran 12.  Formulir Penilaian Organoleptik “Uji Organoleptik Teh Panas” 

 

PENILAIAN MACAM-MACAM TEH PANAS 
 
Nama   :  ………………………………… 
Tanggal uji   :  ………………………………… 
Contoh   :  “Teh panas” 
Kriteria mutu yang dinilai :  Kejernihan, warna, aroma dan rasa 
Instruksi : 

Dihadapan saudara disajikan 5 macam contoh “Teh panas”  Saudara 
diminta untuk memberikan penilaian terhadap masing-masing “Teh 
panas” dengan menggunakan deskripsi sebagaimana tercantum pada 
Tabel di bawah ini. Sebelum mencicipi setiap jenis “Teh panas”, 
berkumurlah terlebih dahulu dengan air minum yang disediakan dan 
dibuang.  

 
 

 
Parameter 

 
Deskripsi dan nilai 

Kode contoh 

912 641 817 325 246 

Kejernihan Jernih berkilauan (30)      

 Sedikit keruh (20)      

 Keruh dengan partikel (10)      

Aroma Aroma teh kuat (30)      

 Aroma teh cukup baik (20)      

 Aroma teh sedikit (10)      

Rasa Rasa teh kuat (30)      

 Rasa teh cukup baik (20)      

 Rasa teh pahit (10)      

TOTAL NILAI      
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Lampiran 13.  Jumlah terkecil untuk menyatakan beda nyata pada “two sample tes” dan 

“triangle test” 

 
 
Jumlah 
Panelis 

 
“Two Sample Test” 

jumlah terkecil pilihan yang benar 
untuk menunjukkan perbedaan 

nyata 
 

 
“Triangle Test” 

jumlah terkecil pilihan yang benar 
untuk menunjukkan perbedaan 

nyata 

 0,05 0,01 0,001 0,05 0,01 0,001 
 

1 - - - - - - 

2 - - - - - - 

3 - - - 3 - - 

4 - - - 4 - - 

5 - - - 4 5 - 

6 6 - - 5 6 - 

7 7 - - 5 6 7 

8 8 8 - 6 7 8 

9 8 9 - 6 7 8 

10 9 10 - 7 8 9 

11 10 11 11 7 8 10 

12 10 11 12 8 9 10 

13 11 12 13 8 9 11 

14 12 13 14 9 10 11 

15 12 13 14 9 10 12 

16 13 14 15 9 11 12 

17 13 15 16 10 11 13 

18 14 15 17 10 12 13 

19 15 16 17 11 12 14 

20 15 17 18 11 13 14 

21 16 17 19 12 13 15 

22 17 18 19 12 14 15 

23 17 19 20 12 14 16 

24 18 19 21 13 15 16 

25 18 20 21 13 15 17 

26 19 20 22 14 15 17 

27 20 21 23 14 16 18 

28 20 22 23 15 16 18 

29 21 22 24 15 17 19 

30 21 23 25 15 17 19 

31 22 24 25 16 18 20 

32 23 24 26 16 18 20 

33 23 25 27 17 18 21 

34 24 25 27 17 19 21 

35 24 26 28 17 19 22 

36 25 27 29 18 20 22 

37 25 27 29 18 20 22 

38 26 28 30 19 21 23 

39 27 28 31 19 21 23 

40 27 29 31 19 21 24 
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41 28 30 32 20 22 24 

42 28 30 32 20 22 25 

43 29 31 33 21 23 25 

44 29 31 34 21 23 26 



Pengolahan dan Pengawetan Makanan 2016 

 

Edisi 6_2016      Page 54 

 

Lampiran 14.  Tabel Fisher dan Yates 

 
Ordinal 

 
Size of sample 

Number  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1  .56 .85 1.03 1.16 1.27 1.35 1.42 1.49 1.54 
2    .30 .50 .64 .76 .85 .93 1.00 
3      .20 .35 .47 .57 .66 
4        .15 .27 .38 
5          .12 

 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
1 

 
1.59 

 
1.63 

 
1.67 

 
1.70 

 
1.74 

 
1.76 

 
1.79 

 
1.82 

 
1.84 

 
1.87 

2 1.06 1.12 1.16 1.21 1.25 1.28 1.32 1.35 1.34 1.41 
3 .73 .79 .85 .90 .95 .99 1.03 1.07 1.10 1.13 
4 .46 .54 .60 .66 .71 .76 .81 .85 .89 .92 
5 .22 .31 .39 .46 .52 .57 .62 .67 .71 .75 
6  .10 .19 .27 .34 .39 .45 .50 .55 .59 
7    .09 .17 .23 .30 .35 .40 .45 
8      .08 .15 .21 .26 .31 
9        .07 .13 .19 
10          .06 

 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 
1 

 
1.89 

 
1.91 

 
1.93 

 
1.95 

 
1.97 

 
1.98 

 
2.00 

 
2.01 

 
2.03 

 
2.04 

2 1.43 1.46 1.48 1.50 1.52 1.54 1.56 1.58 1.60 1.62 
3 1.16 1.19 1.21 1.24 1.26 1.29 1.31 1.33 1.35 1.36 
4 .95 .98 1.01 1.04 1.07 1.09 1.11 1.14 1.16 1.18 
5 .78 .82 .85 .88 .91 .93 .96 .98 .100 1.03 
6 .63 .67 .70 .73 .76 .79 .82 .85 .87 .89 
7 .49 .53 .57 .60 .64 .67 .70 .73 .75 .78 
8 .36 .41 .45 .48 .52 .55 .58 .61 .64 .67 
9 .24 .29 .33 .37 .41 .44 .48 .51 .54 .57 
10 .12 .17 .22 .26 .30 .34 .38 .41 .44 .47 
11  .06 .11 .16 .20 .24 .28 .32 .35 .38 
12    .05 .10 .14 .19 .22 .26 .29 
13      .05 .09 .13 .17 .21 
14        .04 .09 .12 
15          .04 

Catatan :  Nilai “0” dan “negatif” dihilangkan 
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Lampiran 14. Uji Mutu Hedonik 

 

Nama   :  ………………………………… 

Tanggal uji   :  ………………………………… 

Contoh   :  “Roti bakar isi peanut butter” 

Kriteria mutu yang dinilai :  Rasa dan flavor   

Instruksi : 

Dihadapan saudara disajikan satu buah contoh “roti bakar isi peanut 

butter”.  Saudara diminta untuk memberikan penilaian terhadap rasa 

dan flavor dengan menggunakan skala penilaian sebagai berikut : 

 

1 =   Sangat tidak suka 

2 =   Tidak suka 

3 =   Agak tidak suka 

4 =   Agak suka 

5 =   Suka 

6 =   Sangat suka 

 

 

Kode contoh Kriteria mutu 

 Rasa Flavor 

258   

667   

 

Catatan : 

 Rasa adalah kesan yang ditimbulkan oleh indera pencecap ketika mencicip suatu 

makanan 

 Flavor adalah kesan yang ditimbulkan oleh perpaduan antara rasa (pencecap) 

dan aroma (pembau) ketika mencicip suatu makanan  

 

 


