
Universitas Esa Unggul 

Lampiran 1. Lembar Persetujuan sebagai Panelis Uji Hedronik 

LEMBAR PERSETUJUAN SEBAGAI PANELIS 

 

Saya Rina Puji Astuti mahasiswa Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu – 

Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul yang saai ini sedang melakukan 

pengambilan data untuk uji hedonik dan mutu hedonik pada produk MP-ASI 

bubur bayi instan berbahan dasar buah Alkesa (Pouteria campechiana) dan 

Tepung Tempe. Kegiatan ini dilakukan untuk melengkapi data skripsi yang mana 

menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana gizi. Apabila saudara/i 

memiliki riwayat alergi pada bahan makanan MP-ASI berbahan buah Alkesa 

(Pouteria campechiana) dan Tepung Tempe harap memberitahu saya. Oleh 

karena itu, saya memohon kesediaan waktu saudara/i untuk menjadi panelis semi 

terlatih. Perlu saya informasikan bahwa keikutsertaan saudara/i sebagai panelis 

semi terlatih bersifat sukarela dan diakhir pelaksanaan pengujian akan diberikan 

cinderamata sebagai tanda terima kasih.  

Contact Person : 

Rina Puji Astuti (081932883188) 

Informed Consent :  

Setelah saya mendapat penjelasan mengenai tujuan dan manfaat pengambilan data 

tersebut, dengan ini saya :  

Nama    :  

Alamat Lengkap  :  

No. Hp    :  

Secara Sukarela dan tanpa ada paksaan setuju untuk menjadi panelis tidak terlatih 

dalam penelitian ini.  

Jakarta,    Agustus 2018 

Panelis Peneliti 

(                                       )      ( Rina Puji Astuti ) 



Universitas Esa Unggul 

Lampiran 2. Contoh Kuesioner Uji Hedonik/Uji Kesukaan 

FORMULIR PENILAIAN UJI HEDONIK 

Nama   :  

Tanggal Pengujian : / Agustus / 2018 

Produk  : MP-ASI Bubur Bayi Instan 

Kode Sampel  : 

Dihadapan saudara disajikan beberapa sampel MP-ASI bubur bayi instan. Berikan 

penilaian saudara berdasarkan aspek warna, aroma, tekstur, dan rasa dari MP-ASI 

bubur bayi instan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Beri tanda garis vertikal (I) pada garis yang telah disediakan pada masing-

masing kategori pengukuran sesuai penilain saudara/i. 

2. Silahkan saudara/i untuk minum air putih terlebih dahulu sebelum dan 

sesudah saudara/i mencicipi MP-ASI bubur bayi instan sebelum 

memberikan penilaian. 

Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

 

Hedonik 

Warna  

              

  
     

  

         Tidak Suka            Sangat Suka 

 

                                                                                                                                

FORMULIR PENILAIAN UJI HEDONIK 

Nama   :  

Tanggal Pengujian : / Agustus / 2018 

Produk  : MP-ASI Bubur Bayi Instan 

Kode Sampel  : 

Dihadapan saudara disajikan beberapa sampel MP-ASI bubur bayi instan. Berikan 

penilaian saudara berdasarkan aspek warna, aroma, tekstur, dan rasa dari MP-ASI 

bubur bayi instan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Beri tanda garis vertikal (I) pada garis yang telah disediakan pada masing-

masing kategori pengukuran sesuai penilain saudara/i. 

2. Silahkan saudara/i untuk minum air putih terlebih dahulu sebelum dan 

sesudah saudara/i mencicipi MP-ASI bubur bayi instan sebelum 

memberikan penilaian. 

Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

 

Hedonik 

Aroma  

              

  
     

  

         Tidak Suka                                    Sangat Suka 
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FORMULIR PENILAIAN UJI HEDONIK 

Nama   :  

Tanggal Pengujian : / Agustus / 2018 

Produk  : MP-ASI Bubur Bayi Instan 

Kode Sampel  : 

Dihadapan saudara disajikan beberapa sampel MP-ASI bubur bayi instan. Berikan 

penilaian saudara berdasarkan aspek warna, aroma, tekstur, dan rasa dari MP-ASI 

bubur bayi instan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Beri tanda garis vertikal (I) pada garis yang telah disediakan pada masing-

masing kategori pengukuran sesuai penilain saudara/i. 

2. Silahkan saudara/i untuk minum air putih terlebih dahulu sebelum dan 

sesudah saudara/i mencicipi MP-ASI bubur bayi instan sebelum 

memberikan penilaian. 

Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

 

Hedonik 

Tekstur  

              

  
     

  

         Tidak Suka             Sangat Suka 

 

                                                                                                                                

FORMULIR PENILAIAN UJI HEDONIK 

Nama   :  

Tanggal Pengujian : / Agustus / 2018 

Produk  : MP-ASI Bubur Bayi Instan 

Kode Sampel  : 

Dihadapan saudara disajikan beberapa sampel MP-ASI bubur bayi instan. Berikan 

penilaian saudara berdasarkan aspek warna, aroma, tekstur, dan rasa dari MP-ASI 

bubur bayi instan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Beri tanda garis vertikal (I) pada garis yang telah disediakan pada masing-

masing kategori pengukuran sesuai penilain saudara/i. 

2. Silahkan saudara/i untuk minum air putih terlebih dahulu sebelum dan 

sesudah saudara/i mencicipi MP-ASI bubur bayi instan sebelum 

memberikan penilaian. 

Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

 

Hedonik 

Rasa  

              

  
     

  

         Tidak Suka            Sangat Suka 

 

 



Universitas Esa Unggul 

Lampiran 3. Lembar Persetujuan sebagai Panelis Uji Mutu Hedronik 

LEMBAR PERSETUJUAN SEBAGAI PANELIS 

 

Saya Rina Puji Astuti mahasiswa Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu – 

Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul yang saai ini sedang melakukan 

pengambilan data untuk uji hedonik dan mutu hedonik pada produk MP-ASI 

Bubur Bayi Instan. Kegiatan ini dilakukan untuk melengkapi data skripsi yang 

mana menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana gizi. Apabila 

saudara/i memiliki riwayat alergi pada bahan makanan selai berbahan sayuran 

harap memberitahu saya. Oleh karena itu, saya memohon kesediaan waktu 

saudara/i untuk menjadi panelis semi terlatih. Perlu saya informasikan bahwa 

keikutsertaan saudara/i sebagai panelis semi terlatih bersifat sukarela dan diakhir 

pelaksanaan pengujian akan diberikan cinderamata sebagai tanda terima kasih.  

Contac Person : 

Rina Puji Astuti (081932883188) 

Informed Consent :  

Setelah saya mendapat penjelasan mengenai tujuan dan manfaat pengambilan data 

tersebut, dengan ini saya :  

Nama    :  

Alamat Lengkap  :  

No. Hp    :  

Secara Sukarela dan tanpa ada paksaan setuju untuk menjadi panelis semi terlatih 

dalam penelitian ini.  

Jakarta,      Agustus 2018 

Panelis Peneliti 

(                                                      ) ( Rina Puji Astuti ) 

 



Universitas Esa Unggul 

Lampiran 4. Contoh Kuesioner Uji Mutu Hedonik 

FORMULIR PENILAIAN UJI MUTU HEDONIK 

Nama   :  

Tanggal Pengujian : / Agustus / 2018 

Produk  : MP-ASI Bubur Bayi Instan 

Kode Sampel  : 

Dihadapan saudara disajikan beberapa sampel MP-ASI bubur bayi instan. Berikan 

penilaian saudara berdasarkan aspek warna, aroma, tekstur, dan rasa dari MP-ASI 

bubur bayi instan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Beri tanda garis vertikal (I) pada garis yang telah disediakan pada masing-

masing kategori pengukuran sesuai penilain saudara/i. 

2. Silahkan saudara/i untuk minum air putih terlebih dahulu sebelum dan 

sesudah saudara/i mencicipi MP-ASI bubur bayi instan sebelum 

memberikan penilaian. 

Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

 

Mutu Hedonik 

Warna  

              

  
     

  

  Kuning Pucat                                        Kuning Kunyit 

 

                                                                                                                                

FORMULIR PENILAIAN UJI MUTU HEDONIK 

Nama   :  

Tanggal Pengujian : / Agustus / 2018 

Produk  : MP-ASI Bubur Bayi Instan 

Kode Sampel  : 

Dihadapan saudara disajikan beberapa sampel MP-ASI bubur bayi instan. Berikan 

penilaian saudara berdasarkan aspek warna, aroma, tekstur, dan rasa dari MP-ASI 

bubur bayi instan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Beri tanda garis vertikal (I) pada garis yang telah disediakan pada masing-

masing kategori pengukuran sesuai penilain saudara/i. 

2. Silahkan saudara/i untuk minum air putih terlebih dahulu sebelum dan 

sesudah saudara/i mencicipi MP-ASI bubur bayi instan sebelum 

memberikan penilaian. 

Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

 

Mutu Hedonik 

Aroma  

              

  
     

  

         Apek                                  Beraroma Alkesa 
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FORMULIR PENILAIAN UJI MUTU HEDONIK 

Nama   :  

Tanggal Pengujian : / Agustus / 2018 

Produk  : MP-ASI Bubur Bayi Instan 

Kode Sampel  : 

Dihadapan saudara disajikan beberapa sampel MP-ASI bubur bayi instan. Berikan 

penilaian saudara berdasarkan aspek warna, aroma, tekstur, dan rasa dari MP-ASI 

bubur bayi instan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Beri tanda garis vertikal (I) pada garis yang telah disediakan pada masing-

masing kategori pengukuran sesuai penilain saudara/i. 

2. Silahkan saudara/i untuk minum air putih terlebih dahulu sebelum dan 

sesudah saudara/i mencicipi MP-ASI bubur bayi instan sebelum 

memberikan penilaian. 

Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

 

Mutu Hedonik 

Tekstur Bubur Basah 

 Konsentrasi Menggunakan Lidah (Dirasa) 

              

  
     

  

    Kasar                                          Halus 

                                                                                                                                

FORMULIR PENILAIAN UJI MUTU HEDONIK 

Nama   :  

Tanggal Peng ujian : / Agustus / 2018 

Produk  : MP-ASI Bubur Bayi Instan 

Kode Sampel  : 

Dihadapan saudara disajikan beberapa sampel MP-ASI bubur bayi instan. Berikan 

penilaian saudara berdasarkan aspek warna, aroma, tekstur, dan rasa dari MP-ASI 

bubur bayi instan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Beri tanda garis vertikal (I) pada garis yang telah disediakan pada masing-

masing kategori pengukuran sesuai penilain saudara/i. 

2. Silahkan saudara/i untuk minum air putih terlebih dahulu sebelum dan 

sesudah saudara/i mencicipi MP-ASI bubur bayi instan sebelum 

memberikan penilaian. 

Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

 

Mutu Hedonik 

Rasa  

              

  
     

  

    Hambar                                                       Manis Legit 
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FORMULIR PENILAIAN UJI MUTU HEDONIK 

Nama   :  

Tanggal Pengujian : / Agustus / 2018 

Produk  : MP-ASI Bubur Bayi Instan 

Kode Sampel  : 

Dihadapan saudara disajikan beberapa sampel MP-ASI bubur bayi instan. Berikan 

penilaian saudara berdasarkan aspek warna, aroma, tekstur, dan rasa dari MP-ASI 

bubur bayi instan dengan ketentuan sebagai berikut : 

3. Beri tanda garis vertikal (I) pada garis yang telah disediakan pada masing-

masing kategori pengukuran sesuai penilain saudara/i. 

4. Silahkan saudara/i untuk minum air putih terlebih dahulu sebelum dan 

sesudah saudara/i mencicipi MP-ASI bubur bayi instan sebelum 

memberikan penilaian. 

Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

 

Mutu Hedonik 

Tekstur Bubur Kering 

 Bentuk (Diamati) 

              

  
     

  

    Kasar                                          Halus 

                                                                                                                                

FORMULIR PENILAIAN UJI MUTU HEDONIK 

Nama   :  

Tanggal Pengujian : / Agustus / 2018 

Produk  : MP-ASI Bubur Bayi Instan 

Kode Sampel  : 

Dihadapan saudara disajikan beberapa sampel MP-ASI bubur bayi instan. Berikan 

penilaian saudara berdasarkan aspek warna, aroma, tekstur, dan rasa dari MP-ASI 

bubur bayi instan dengan ketentuan sebagai berikut : 

5. Beri tanda garis vertikal (I) pada garis yang telah disediakan pada masing-

masing kategori pengukuran sesuai penilain saudara/i. 

6. Silahkan saudara/i untuk minum air putih terlebih dahulu sebelum dan 

sesudah saudara/i mencicipi MP-ASI bubur bayi instan sebelum 

memberikan penilaian. 

Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

 

Mutu Hedonik 

Tekstur Bubur Kering 

 Kekasaran (Diraba dengan tangan) 

              

  
     

  

    Kasar                                          Halus                                                                                                                     


