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I PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku, 

bahasa dan budaya. Keragaman tersebut selain menjadikan negara ini unik, juga 

dapat memperkaya beragam komponen masyarakat di dalamnya. Salah satunya 

adalah makanan khas yang ada di setiap masing-masing daerah yang jumlahnya 

mencapai lebih dari 1000 makanan yang terdiri dari beragam jenis, ciri khas 

bentuk dan rasa yang unik. Keberagaman makanan khas yang melimpah dapat 

digunakan untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. 

Brem merupakan salah satu makanan tradisional khas Indonesia yang 

merupakan hasil fermentasi dari beras ketan yang berbentuk padat dan berwarna 

putih kekuningan. Menurut Tamang dan Kailasapathy (2010), brem terdiri dari 

tiga tipe yaitu Brem Madiun yang berbentuk padat berwarna putih kekuningan 

dan berbentuk persegi panjang, Brem Wonogiri yang berbentuk padat berwarna 

putih dan bentuk lingkaran, dan Brem Bali yang berbentuk cair dan merupakan 

minuman berakohol yang berasal dari Bali. 

Pada awal tahun 2016, organisasi negara di kawasan Asia Tenggara, 

ASEAN memiliki program bernama MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). 

Program ini bertujuan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan dengan 

pergerakan barang, jasa, investasi, tenaga kerja yang terampil, dan aliran modal 

yang lebih bebas dari sebelumnya (ASEAN, 2014). Pergerakan barang yang 

bebas ini bersifat menguntungkan karena pengusaha yang ingin memasarkan 

makanan khas ke luar negeri akan menjadi lebih mudah. Brem padat banyak 

beredar di pasaran dengan berbagai merek dan rasa untuk menarik minat 

konsumen. Rasa dari brem yang khas membuat masyarakat membelinya untuk 

dijadikan oleh-oleh. 

Adanya program MEA dapat membantu produsen untuk memasarkan 

produk brem ke luar negeri sehingga membuat produk brem menjadi lebih 

dikenal luas oleh masyarakat di luar Indonesia. Namun diperlukan juga suatu 

usaha untuk melindungi keragaman khasanah makanan tradisional Indonesia 

supaya tidak terjadi klaim oleh negara lain. Sekaligus untuk mengetahui 

karakteristik sensori dari produk brem yang dapat diterjemahkan melalui evaluasi 

atribut sensori. 
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Hapsari, et al. (2004), produk brem 

mengalami modifikasi bahan baku dengan menggunakan perbandingan 

komposisi ketan hitam dan ketan putih yang kemudian ditambahkan flavor dan 

dianalisa karakteristik sensorinya dengan menggunakan metode hedonik untuk 

mengetahui tingkat kesukaan konsumen. Sedangkan pembaruan dari penelitian 

ini adalah adanya profiling yang bermanfaat untuk mengevaluasi atribut sensori 

pada brem padat yang beredar di pasaran dan dirasakan oleh panelis terlatih. 

Sehingga dapet diketahui perbedaan karakteristik sensori pada masing-masing 

produk tersebut. Panelis akan mengevaluasi intensitas atribut sensori beserta 

durasi terjadinya intensitas tersebut menggunakan arahan dari trainer. Panelis 

dilatih untuk dapat langsung mengidentifikasi atribut sensori yang akan diukur 

pada produk dan sekaligus dapat bekerja mengukur intensitas dalam waktu 

tertentu sesuai dengan arahan dari trainer. 

Penelitian ini menggunakan metode Discrete Time Intensity untuk 

mengevaluasi atribut sensori dari brem pada panelis terlatih menggunakan 

selang waktu tertentu. Menurut Lawless dan Heymann (2010), metode ini 

memiliki kelebihan dapat memberikan informasi secara detail mengenai 

perubahan flavor dan tekstur pada produk selama waktu tertentu. Namun metode 

ini membutuhkan ketepatan waktu panelis dalam mendengarkan instruksi dari 

trainer sekaligus ketepatan pengukuran intensitas sensori yang dirasakan. 

Sehingga diperlukan panelis terlatih yang mulanya akan dilatih untuk memahami 

instruksi dari trainer. Panelis terlatih yang digunakan adalah mahasiswa jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, 

yang diharapkan telah terbiasa dengan atribut sensori pada suatu produk pangan. 

Sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu, tenaga dan memberikan hasil 

yang lebih akurat. 

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat diketahui lama 

durasi dan intensitas atribut sensori yang dirasakan oleh panelis terhadap brem 

padat akan membuat produk tradisional ini semakin disukai oleh lebih banyak 

masyarakat luas dan tidak memiliki perubahan karakteristik sensori. 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana perbedaan durasi atribut sensori antar keempat produk brem 

padat?  
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2.  Bagaimana perbedaan intensitas atribut sensori antar keempat produk 

brem padat? 

 

1.3  Tujuan  

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui respon panelis terhadap durasi terjadinya atribut 

sensori dari keempat produk brem. 

2. Untuk mengetahui perbedaan intensitas atribut sensori antar keempat 

produk brem dari panelis terlatih dan penerapan metode Discrete Time 

Intensity terhadap atribut sensori dari brem padat.  

 

1.4  Manfaat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya untuk 

penyusun dan pembaca pada umumnya berupa informasi mengenai berbagai 

atribut sensori dari produk brem padat yang dapat digunakan sebagai identifikasi 

karakteristik sensori dan bahan pengembangan produk brem padat yang beredar 

saat ini serta informasi mengenai penerapan metode Discrete Time Intensity 

sebagai salah satu metode dalam evaluasi sensori produk. 

 

1.5  Hipotesis 

 Hipotesa dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Diduga terdapat perbedaan respon panelis terhadap durasi atribut sensori 

yang terdapat pada sampel brem padat. 

2. Diduga terdapat perbedaan intensitas atribut sensori antar sampel brem 

padat yang diberikan.  

 

 


