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Organoleptik

• Pengujian organoleptik adalah pengujian yang 
didasarkan pada proses pengindraan.  

• Pengindraan diartikan sebagai suatu proses 
fisio-psikologis, yaitu kesadaran atau 
pengenalan alat indra akan sifat-sifat benda 
karena adanya rangsangan yang diterima alat 
indra yang berasal dari benda tersebut. 

• Pengindraan dapat juga berarti reaksi mental 
(sensation) jika alat indra mendapat 
rangsangan (stimulus).



Obyektif

• Jenis penilaian atau pengukuran yang lain 
adalah pengukuran atau penilaian suatu 
dengan menggunakan alat ukur dan disebut 
penilaian atau pengukuran instrumental atau 
pengukuran obyektif. 

• Pengukuran obyektif hasilnya sangat 
ditentukan oleh kondisi obyek atau sesuatu 
yang diukur. 



Penggunaan indera

• Bagian organ tubuh yang berperan dalam 
pengindraan adalah mata, telinga, indra 
pencicip, indra pembau dan indra perabaan 
atau sentuhan. 

• Kemampuan alat indra memberikan kesan 
atau tanggapan dapat dianalisis atau 
dibedakan berdasarkan jenis kesan, intensitas 
kesan, luas daerah kesan, lama kesan dan 
kesan hedonik.



Persiapan uji organoleptik

Dalam penilaian organoleptik dikenal tujuh macam panel, yaitu 

• panel perseorangan, 

• panel terbatas, 

• panel terlatih, 

• panel agak terlatih,

• Panel tidak terlatih

• panel konsumen dan 

• panel anak-anak. 

Perbedaan ketujuh panel tersebut didasarkan pada keahlian 
dalam melakukan penilaianorganoleptik.



Panel perseorangan

• Penel perseorangan adalah orang yang sangat 
ahli dengan kepekaan spesifik yang sangat 
tinggi yang diperoleh karena bakat atau 
latihan-latihan yang sangat intensif. 



Panel terbatas

• terdiri dari 3-5 orang yang mempunyai 
kepekaan tinggi sehingga bias lebih di hindari. 
Panelis ini mengenal dengan baik faktor-faktor 
dalam penilaian organoleptik dan mengetahui 
cara pengolahan dan pengaruh bahan baku 
terhadap hasil akhir. 



Panel Terlatih

• Panel terlatih terdiri dari 15-25 orang yang 
mempunyai kepekaan cukup baik. Untuk 
menjadi terlatih perlu didahului dengan 
seleksi dan latihan-latihan. 



Panel Agak Terlatih

• Panel agak terlatih terdiri dari 15-40 orang 
yang sebelumya dilatih untuk mengetahui 
sifat-sifat tertentu. Panel agak terlatih dapat 
dipilih dari kalangan terbatas dengan 
menguji datanya terlebih dahulu. Sedangkan 
data yang sangat menyimpang boleh tidak 
digunakan dalam keputusannya



Panel Tidak Terlatih

• Panel tidak terlatih terdiri dari minimal 25 
orang awam yang dapat dipilih berdasarkan 
jenis suku-suku bangsa, tingkat sosial dan 
pendidikan. 

• Panel tidak terlatih hanya diperbolehkan 
menilai alat organoleptik yang sederhana 
seperti sifat kesukaan



Panel Konsumen

• Panel konsumen terdiri dari 30 hingga 100 
orang yang tergantung pada target 
pemasaran komoditi. Panel ini mempunyai 
sifat yang sangat umum dan dapat 
ditentukan berdasarkan perorangan atau 
kelompok tertentu.



Panel Anak-anak

• Panel yang khas adalah panel yang 
menggunakan anak-anak berusia 3-10 
tahun. Biasanya anak-anak digunakan 
sebagai panelis dalam penilaian produk-
produk pangan yang disukai anak-anak 
seperti permen, es krim dan sebagainya.



Seleksi panelis

• Tahap-tahap seleksi adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara dapat dilaksanakan dengan tanya jawab atau 
kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang 
calon termasuk kondisi kesehatannya.

2. Tahap Penyaringan

Tahap ini perlu dilakukan untuk mengetahui keseriusan, 
keterbukaan, kejujuran, dan rasa percaya diri. Selain itu dapat 
dinilai pula tingkat kesantaian, kepekaan umum dan khusus 
serta pengetahuan umum calon panelis.



3. Tahap Pemilihan

Pada tahap ini dilakukan beberapa uji sensorik untuk 
mengetahui kemampuan seseorang. Dengan uji-uji ini 
diharapkan dapat terjaring informasi mengenai kepekaan 
dan pengetahuan mengenai komoditi bahan yang diujikan. 

4. Tahap Latihan

Latihan bertujuan untuk pengenalan lebih lanjut sifat-sifat 
sensorik suatu komoditi dan meningkatkan kepekaan serta 
konsistensi penilaian.



5. Uji Kemampuan

• Setelah mendapat latihan yang cukup baik, 
panelis diuji kemampuannya terhadap baku 
atau standar tertentu dan dilakukan 
berulang-berulang sehingga kepekaan dan 
konsistensinya bertambah baik. 



Lab pengujian

Dapur persiapan

Laboratorum Uji

Ruang Tunggu



Ruang pencicip/lab uji

• yaitu ruangan yang terisolasi dan kedap suara 
sehingga dapat dihindarkn komunikasi antar 
panelis, 

• suhu ruang yang cukup sejuk (20-25oC) 

• dengan kelembaban 65-70% dan 

• mempunyai sumber cahaya yang baik dan 
netral, karena cahaya dapat mempengaruhi 
warna komoditi yang diuji.



Penyajian sampel

Penyajian contoh harus memperhatikan estetika dan beberapa hal:
• Suhu

– Contoh harus disajikan pada suhu yang seragam, suhu dimana contoh 
tersbuut biasa dikonsumsi. 

• Ukuran
– Contoh untuk uji organoleptik juga harus disajikan dengan ukuran 

seragam. Untuk contoh padatan dapat disajikan dalam bentuk kubus, 
segiempat atau menurut bentuk asli contoh. Untuk contoh air dapat 
disajikan contoh berukuran 5-15 ml dan tergantung pada jenis 
contohnya. 

• Kode
– Penamaan contoh harus dilakukan sedemikian rupa sehingga panelis 

tidak dapat menebak isi contoh tersebut berdasarkan penamaannya. 
• Jumlah contoh

– Tergantung jenis dan sifat bahan, serta waktu



Uji beda segitiga

• Dalam Uji Segitiga disajikan 3 contoh sekaligus dan tidak 
dikenal adanya contoh pembanding atau contoh baku. 

• Dalam uji segitiga ini disajikan 3 buah contoh sekaligus secara 
acak. Satu dari ketiga contoh tersebut berbeda dengan dua 
contoh lainnya 

• Panelis diminta untuk menilai atau mencari contoh yang 
berbeda diantara ketiga contoh tersebut. Panelis harus 
menunjukkan satu contoh yang berbeda dengan menuliskan 
angka 1 dan apabila contoh sama dituliskan angka 0. 



Uji duo trio

• Uji ini dapat digunakan untuk mendeteksi 
adanya perbedaan yang kecil antara dua 
contoh. Uji ini relatif lebih mudah karena 
adanya contoh baku dalam pengujian. 

• Pada setiap panelis dihadapkan 3 contoh. Dua 
dari contoh tersebut berasal dari jenis contoh 
yang sama sedangkan 1 contoh yang lain 
berbeda. Dalam penyajiannya, ketiga contoh 
tersebut dapat diberikan secara bersamaan 
atau contoh bakunya diberikan terlebih 
dahulu untuk dinilai.



• Pada Uji Duo-trio panelis diminta untuk 
mengenali contoh yang berbeda atau contoh 
yang sama dengan contoh baku. 

• Panelis harus mengenal contoh baku terlebih 
dahulu dan kemudian memilih salah satu dari 
dua contoh yang lain yang sama dengan 
contoh baku dan ditandai dengan angka 0. 



Uji kesukaan

• Uji kesukaan juga disebut uji hedonik. 

• Panelis dimintakan tanggapan pribadinya tentang kesukaan 
atau sebaliknya (ketidaksukaan). 

• Tingkat – tingkat kesukaan ini disebut skala hedonik. Misalnya 
dalam hal “ suka “ dapat mempunyai skala hedonik seperti : 
amat sangat suka, sangat suka, suka, agak suka. 

• Sebaliknya jika tanggapan itu “ tidak suka “ dapat mempunyai 
skala hedonik seperti tidak suka dan sangat tidak suka, bisa 
juga netral, yaitu bukan suka tetapi juga bukan tidak suka ( 
neither like nor dislike )



• Contoh uji hedonik disajikan secara acak dan 
dalam memberikan penilaian panelis tidak 
mengulang-ulang penilaian atau 
membanding-bandingkan contoh yang 
disajikan. Sehingga untuk satu panelis yang 
tidak terlatih, sebaiknya contoh disajikan satu 
per satu hingga panelis tidak akan 
membanding-bandingkan satu contoh dengan 
lainnya. 



Uji mutu hedonik

• menyatakan kesan tentang baik atau buruk. 

• Kesan baik – buruk ini disebut kesan mutu hedonik. Karena itu 
beberapa ahli memasukkan uji mutu hedonik kedalam uji 
hedonik. 

• Kesan mutu hedonik lebih spesifik dari pada sekedar kesan 
suka atau tidak suka. 

• Mutu hedonik dapat bersifat umum, yaitu baik atau buruk dan 
bersifat spesifik seperti empuk / keras untuk daging, pulen –
keras untuk nasi, renyah, liat untuk mentimun. 



• Rentangan skala hedonik berkisar dari ekstrim baik sampai ke 
ekstrim jelek. Skala hedonik pada uji mutu hedonik sesuai 
dengan tingkat mutu hedonik. 

• Jumlah tingkat skala juga bervariasi tergantung dari rentangan 
mutu yang diinginkan dan sensitivitas antar skala. 

• Skala hedonik untuk uji mutu hedonik dapat berarah satu dan 
berarah dua. 

• Seperti halnya pada uji kesukaan  pada uji mutu hedonik, data 
penilaiaan dapat ditransformasi dalam skala numerik dan 
selanjutnya dapat dianalisis statistik untuk interprestasinya



KESUKAAN

• 1 SANGAT SUKA SEKALI

• 2 SANGAT SUKA

• 3 SUKA

• 4 AGAK SUKA

• 5 NETRAL

• 6 AGAK TIDAK SUKA

• 7 TIDAK SUKA

• 8 SANGAT TIDAK SUKA

• 9 SANGAT TIDAK SUKA SEKALI



WARNA STRAWBERRY

• 1 MERAH MUDA

• 2

• 3

• 4

• 5 MERAH TUA



RASA PERMEN

• 1 RASA MANIS TIDAK TERASA SAMA SEKALI 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 SANGAT MANIS


