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ABSTRACT 
 

 

 
 

Preference testing is commonly used in sensory evaluation in fruit flavoured 

powder drink company on West Java to identify panelist preference. If samples that 

will compare was more two samples commonly used ranking test. Traditionally the 

test is carried out one for each panelist, however testing without replication is 

difficult to tell whether the true preference of panelist because there is inconsistency 

from panelist at submit response. The purpose of this research was to get information 

about samples that most preference from three samples of fruit drink powder, 

methods testing that given result more consistent and how much panelist that 

inconsistent at given respon of his or her preferences. This research used preference 

test, replicated preference test and replicated ranking test of three variant fruit 

flavoured powder drink there are featured product of this company. The panelist used 

in this research are 35 internal panelist with twice test replay. Result of preference 

test analized with binomial test, replicated preference test analized with beta 

binomial and ranking test analized with R-index. Result of this research show the 

rank of samples most preference are varian B, varian A and then varian C where 

there are difference conclusion in preference test. The power of replicated preference 

test was more powerfull than preference test. Overall precentage of panelist that 

inconsistent about their preference ≥30%, replicated preference test (39%) and 

replicated ranking test (81%). 
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ABSTRAK 

 

 
Nurviah. B1510754. Perbandingan konsistensi kesukaan panelis terhadap minuman 

serbuk rasa buah dengan uji preferensi, uji preferensi replikasi (beta-binomial) dan 

uji rangking replikasi (R-Index). Skripsi. Di bawah bimbingan Sri Rejeki Retna 

Pertiwi dan Lince. 

 
Uji preferensi merupakan pengujian sensori yang sering dilakukan di PT 

minuman serbuk Jawa Barat untuk mengetahui produk yang lebih disukai panelis. 

Selain uji preferensi ketika sampel yang ingin dibandingkan lebih dari dua, biasanya 

dilakukan uji rangking untuk mengetahui urutan sampel dari yang paling disukai 

panelis. Umumnya pengujian hanya dilakukan satu kali, di mana pengujian tanpa 

replikasi dianggap kurang mencerminkan preferensi panelis yang sesungguhnya 

terhadap suatu produk karena adanya ketidakkonsistensian panelis saat memberikan 

respon. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai sampel yang 

paling disukai dari ketiga varian yang dibandingkan, metode uji yang menunjukkan 

hasil yang lebih konsisten dan presentase panelis yang tidak konsisten dalam 

memberikan respon preferensinya. Penelitian ini melakukan uji preferensi, uji 

preferensi replikasi dan uji rangking replikasi pada tiga varian minuman serbuk rasa 

buah yang merupakan produk unggulan di perusahaan tersebut. Panelis yang di 

gunakan yaitu panelis internal 35 panelis dengan dua kali ulangan pengujian. Data uji 

preferensi diolah dengan uji binomial, uji preferensi replikasi dengan beta binomial 

dan uji rangking replikasi dengan R-Index. Hasil pengujian menunjukkan urutan 

sampel dari yang paling disukai panelis adalah varian B, varian A dan varian C di 

mana ada perbedaan kesimpulan pada uji preferensi. Uji preferensi replikasi 

mempunyai nilai power yang lebih tinggi dibandingkan uji preferensi. Presentase 

panelis yang tidak konsisten dalam memberikan respon ≥30% baik pada uji 

preferensi replikasi (39%) maupun uji rangking replikasi (81%). 

 
Kata kunci : pengujian sensori, panelis, tidak konsisten 
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PERNYATAAN 

 
 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perbandingan 

Konsistensi Kesukaan Panelis  Terhadap  Minuman  Serbuk  Rasa  Buah  dengan 

Uji Preferensi, Uji P referensi Replikasi (beta binomial) dan  Uji  Rangking 

Replikasi (R-Index)” benar-benar hasil karya saya sendiri dan  beluiii  pernah 

diajukan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber 

ret„erensi dari hasil kutipan karya penulis lain dilakukan dengan benar dan disebutkan 

dalam teks dan dattar pusiaka. 
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