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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Brem 

Brem adalah hasil fermentasi dari beras ketan yang berbentuk padat dan 

berwarna putih kekuningan. Brem memiliki rasa manis keasaman dan biasanya 

berasal dari Wonogiri (Jawa Tengah) dan Madiun (Jawa Timur). Beras ketan 

difermentasi dengan cara menginokulasikan ragi yang digunakan untuk membuat 

tape ketan. Hasil dari fermentasi ditekan sehingga akan dihasilkan cairan dan 

ampas. Cairan yang dihasilkan kemudian dipanaskan hingga berubah menjadi 

lebih kental dan kemudian ditempatkan ke dalam suatu cetakan. Setelah dingin, 

larutan kental tadi memadat dan dapat dipotong sesuai dengan ukuran yang 

telah ditentukan (Wang dan Hesseltine, 1985). 

Menurut Tamang dan Kailasapathy (2010), brem terdiri dari tiga tipe yaitu 

Brem Madiun yang berwarna putih kekuningan dengan rasa manis keasaman 

dan berbentuk persegi panjang berukuran 0,5 x 5-7 cm; Brem Wonogiri yang 

berwarna putih dengan rasa manis dan dicetak dalam bentuk lingkaran 

berdiameter 5 cm; dan Brem Bali yang merupakan minuman berakohol yang 

berasal dari Bali. Ketiganya terbuat dari cairan yang dihasilkan dari hasil 

fermentasi tape ketan. Selama produksi brem padat (Brem Wonogiri dan Brem 

Madiun), cairan hasil fermentasi tersebut diambil dan dipanaskan hingga 

mengental, lalu dituang pada suatu cetakan, ditutup dengan daun pisang, dan 

didiamkan hingga dingin dalam waktu 8-12 jam (Brem Madiun) atau dikeringkan 

dengan sinar matahari selama satu hari (Brem Wonogiri). 

 

 

Gambar 2.1 Brem Madiun dan Brem Wonogiri (Tokopedia, 2014) 

Menurut Winarno (1986), zat yang banyak terdapat pada brem padat 

adalah gula, pati terlarut, dan asam laktat. Mikroba yang diduga berperan dalam 

pembuatan tape ketan sebagai bahan baku brem adalah Amylomyces rouxii, 
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Endomycopsis burtonii dan Saccharomyces serevisiae. Selain itu dijumpai pula 

bakteri asam laktat (Pediococcus) dan bakteri amilolitik (Bacillus). 

Brem memiliki rasa manis dengan sedikit asam dan terdapat sensasi rasa 

tertentu pada saat brem ditempelkan pada lidah. Brem bersifat mudah larut pada 

saat dimasukkan ke dalam mulut sehingga tidak perlu dikunyah. Hal ini menurut 

Bowmik et al. (2009), disebabkan karena mengandung komponen berbasis gula 

sehingga memiliki kelarutan yang tinggi di dalam air dan memunculkan rasa yang 

unik dan menyenangkan di mulut. 

 

2.2  Atribut Sensori 

Produk makanan merupakan kombinasi persepsi yang saling 

berkontribusi meliputi tekstur, aroma, rasa, dan kenampakan visual (Chen, 2009). 

Rasa menurut Lawless dan Heymann (2010) terdiri dari 5 jenis yaitu manis, asin, 

asam, pahit dan umami. Rasa manis didapatkan dari adanya komponen seperti 

sukrosa, glukosa dan pemanis lainnya yang mengenai indra pengecap 

sedangkan umami didapatkan dari adanya komponen monosodium glutamat. 

Kedua atribut tersebut dapat dirasakan karena adanya interaksi dengan reseptor 

protein T1Rs. Reseptor ini terdiri dari 850 asam amino dan sebuah sel besar N-

terminus. Reseptor T1Rs terdiri tiga rantai peptida dalam dua kombinasi yang 

membentuk heterodimer. Dimer pertama adalah kombinasi T1R1/T1R2 yang 

sensitif terhadap glutamat sehingga berfungsi sebagai reseptor rasa umami. Dan 

dimer lain adalah kombinasi T1R2/T1R3 yang berfungsi sebagai reseptor manis. 

Rasa pahit didapatkan dari interaksi komponen seperti quinine dan kafein 

dengan sel reseptor protein T2Rs. Reseptor ini terdiri dari 300-350 asam amino 

dan sebuah sel N-terminus pendek. Rasa asam didapatkan dari adanya 

komponen asam dan rasa asin didapatkan dari adanya komponen garam. Kedua 

atribut ini dapat dirasakan karena adanya interaksi ionik pada membran. 

Menurut Selway dan Stokes (2013) mouthfeel adalah bagian dari atribut 

sensori yang berkaitan dengan tekstur yang mengacu pada suatu sentuhan 

maupun sensasi yang dirasakan pada saat makanan maupun minuman masuk 

ke dalam mulut hingga ditelan ke tenggorokan. Pada Guinard dan Mazzucchelli 

(1996), mouthfeel adalah semua komponen sensori yang dirasakan dalam 

bentuk padat, semi-padat, dan cair pada makanan maupun minuman yang 

dimasukkan ke dalam mulut hingga masuk ke dalam tenggorokan. Sensasi rasa 

yang tertinggal di dalam mulut kadang juga termasuk kedalam mouthfeel yang 
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biasa disebut mouth-afterfeel yang disebabkan karena adanya residu sensasi 

sensori seperti misalnya mouth coating pada bagian lidah dan langit-langit mulut. 

Pada Lawless dan Heymann (1998), karakteristik mouthfeel tidak selalu 

berkaitan dengan rasa sentuhan tapi seringkali berkaitan dengan perubahan 

yang terjadi pada indra pengecap terhadap tekstur produk. Misalnya komponen 

mouthfeel di lidah saat berasosiasi dengan wine tidak akan mengubah persepsi 

sensori ketika dimanipulasi di dalam mulut tetapi kunyahan pada sepotong 

daging steak akan berubah selama manipuasi di dalam mulut tergantung dari 

tingkat kekenyalannya (chewiness). Pada Folkenberg et al. (1999), mouthfeel 

merupakan komponen yang penting untuk kesan sensoris dari banyak produk 

yang berkaitan dengan penerimaan konsumen. Dari banyak definisi mouthfeel, 

diketahui bahwa organ yang berperan dalam persepsi mouthfeel adalah mulut, 

lidah, dan bibir. 

 

Tabel 2.1 Klasifikasi mouthfeel  

No. Kelompok Keterangan 

1. Viskositas Kental dan encer 

2. Kondisi permukaan jaringan Halus dan kasar 

3. Berkaitan dengan karbonasi Berbuih, berbusa, dan 

bergelembung 

4. Berkaitan dengan body Berair, berat dan ringan 

5. Efek senyawa kimia Sepat, dingin, dan beku 

6. Berkaitan dengan lapisan dalam rongga mulut Berminyak, berlemak dan 

clinging 

7. Retensi pergerakan lidah Berlendir, lengket, pasty, 

dan syrupy 

8. Kondisi mouth-afterfeel Bersih dan ada yang 

tertinggal 

9. Kondisi fisiologis afterfeel Penuh, menyegarkan, 

membuat haus 

10. Berkaitan dengan suhu Panas dan dingin 

11. Berkaitan dengan tingkat kelembaban Basah dan kering 

Sumber: Szczesniak (1963)  

 

2.3 Oral Sensory Experience 

Menurut Guinard dan Mazzucchelli (1996), sistem sensori pada mulut 

dipengaruhi oleh sentuhan (berupa bentuk, ukuran dan tekstur), posisi dan 

pergerakan dalam mulut, adanya masalah di dalam mulut, dan temperatur. Pada 

Oldfield (1960), yang berperan dalam memahami beragam sensori yang diterima 
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dibagi menjadi tiga yaitu reseptor mekanik pembentuk struktur mulut (berupa 

bagian dinding halus dan keras, lidah, dan gusi), reseptor mekanik pada gusi 

yang melindungi akar gigi, dan reseptor mekanik pada otot dan tendon yang 

berperan dalam gerakan mengunyah. Pada Guinard dan Mazzucchelli (1996), 

proses pencernaan makanan di dalam mulut terjadi dalam tiga tahap yaitu awal 

pencernaan, tahap mengunyah, dan tahap menelan. Pada proses mengunyah, 

terjadi perubahan fisik dan pelepasan senyawa flavor pada makanan. Pada 

Stokes et al. (2013), proses pencernaan makanan dibagi menjadi 6 tahap yaitu: (i) 

tahap awal (first bite), (ii) tahap mengunyah, (iii) pembentukan granula, (iv) 

pembentukan blous, (v) tahap menelan dan (vi) pembentukan residu. Tahap (i) 

terjadi perubahan makanan dari ukuran dan bentuk semula. Tahap (ii) terjadi 

penghancuran dari bentuk besar menjadi bentuk partikel yang kecil. Selama 

tahap ini partikel makanan bergesekan dengan permukaan di dalam mulut 

sehingga menghasilkan sensasi kering karena cairan (air atau minyak) pada 

partikel keluar dari jaringan. Kemudian saliva dikeluarkan untuk melumasi pertikel 

tersebut. Selanjutnya pada tahap (iii) terjadi pembentukan suatu granula dari 

partikel yang bergabung. Kemudian dengan adanya saliva granula tersebut 

membentuk bolus pada tahap (iv) dan partikel menjadi suspensi kental. Pada 

bolus dapat terjadi proses pemecahan enzimatis oleh enzim amilase. Kemudian 

dilanjutkan oleh tahap (v) yang terjadi karena adanya kombinasi pengontrolan 

ukuran partikel, kondisi moisture, dan reologi bolus. Setelah makanan ditelan, 

pada proses (vi) keberadaan residu partikel yang menempel pada bagian dalam 

mulut akan berperan dalam persepsi mouthfeel/mouth-afterfeel dengan dibantu 

oleh adanya saliva. Berikut adalah gambar ilustrasi dari proses pencernaan 

makanan di dalam mulut. 

 

Gambar 2.2 Tahap pencernaan makanan di dalam mulut (Stokes et al. 2013) 

 Menurut Chen (2009), first bite merupakan tahap awal pencernaan 

makanan yang hanya melibatkan proses satu kali gigitan tetapi dapat diketahui 

beragam persepsi sensori yang berkitan dengan tekstur makanan meliputi 

kekerasan, kerenyahan, cohesiveness (kepaduan) dan sebagainya. Hal ini dapat 

diketahui dari gaya yang diberikan untuk menggigit yang besarnya tergantung 
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dari jenis makanan tersebut. Lalu pada tahap mengunyah, terdapat dua aspek, 

yaitu perubahan makanan menjadi partikel kecil sehingga tercampur merata dan 

dapat dilapisi secara merata oleh saliva sehingga terbentuk bolus untuk 

mempermudah proses menelan; dan untuk mengeluarkan aroma dan flavor dari 

struktur jaringan makanan. Sehingga tahap ini dapat dikatakan sebagai 

pembentukan tekstur sebelum makanan ditelan dan proses merasakan atribut 

sensori secara keseluruhan (meliputi rasa, flavor, tekstur, dan mouthfeel). Dan 

setelah proses menelan makanan, menurut Stokes et al. (2013), adanya sisa 

partikel kecil yang menempel pada bagian permukaan mulut seperti lidah 

maupun langit-langit mulut akan memberikan suatu atribut sensori mouth-

afterfeel tergantung dari jenis makanan tersebut. 

 

2.4 Atribut Sensori Brem 

Atribut sensori yang terdapat pada brem padat (berdasarkan kuisioner 

pendahuluan yang dibagikan) adalah rasa manis, rasa asam, aroma manis, 

aroma alkohol, aroma seperti tape, aroma asam, bertekstur padat, halus, kasar, 

rapuh, berwarna putih kekuningan, sensasi dingin, sensasi mudah larut di dalam 

mulut, sensasi menggelitik seperti soda, sedikit menempel di langit-langit mulut 

dan lidah, dan memiliki aftertaste asam. 

Sensasi mudah larut pada brem padat menurut Bowmik et al. (2009), 

disebabkan karena brem mengandung komponen berbasis gula sehingga 

memiliki kelarutan yang tinggi di dalam air dan akan memunculkan rasa yang 

unik dan menyenangkan di mulut. 

 

2.5 Palate Cleanser 

 Menurut Hough (2010), untuk mencegah kejenuhan, panelis biasanya 

memerlukan palate cleanser sebelum uji sensoris dan saat menguji antar sampel. 

Beragam tipe produk yang diujikan memerlukan palate cleanser yang berbeda-

beda. Menurut Lawless dan Heymann (2010), tujuan dari penggunaan palate 

cleanser adalah untuk membantu menghilangkan sisa komponen dari sampel 

produk sebelumnya. 

Pada standar ASTM E1871 (2006), air hangat dapat digunakan untuk 

produk yang meninggalkan rasa berminyak, produk susu atau krim, keju, dan 

produk dengan bawang putih dan cabai. Pada beberapa produk, durasi istirahat 

juga dapat membantu menghilangkan efek sensori dari produk. Jika 
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menggunakan palate cleanser cracker, roti, apel maupun mentimun, panelis 

diharuskan mengiringi palate cleanser tersebut dengan air mineral. Menurut 

Kemp (2009), air mineral pada suhu ruang dapat digunakan sebagai palate 

cleanser untuk beragam produk. Namun, untuk beberapa produk tidak dapat 

menggunakan air saja sebagai palate cleanser. Makanan berminyak 

membutuhkan palate cleaser yang lebih astringent (sepat) seperti apel, makanan 

pedas membutuhkan palate cleanser yang mengandung lemak seperti susu, dan 

makanan atau minuman yang astrigent seperti teh dapat menggunakan melon.  

  Pada penelitian ini menggunakan palate cleanser berupa air mineral 

pada suhu ruang (bukan suhu hangat). Karena apabila menggunakan palate 

cleanser air hangat, maka akan terjadi perbedaan suhu oral yang akan 

mempengaruhi sensasi atribut sensori produk brem pada setiap panelis. Produk 

brem biasa dikonsumsi dalam kondisi suhu oral yang normal, sehingga 

penggunan air hangat sebagai palate cleanser akan menyebabkan perbedaan 

persepsi rasa. Selain itu, sampel brem padat tidak memiliki karakteristik sensoris 

yang melekat kuat di dalam mulut sehingga residu dari sampel dapat hilang 

dengan mudah hanya dengan menggunakan air mineral suhu ruang. 

 

2.6  Evaluasi Sensori 

 Menurut Lawless dan Heymann (2010), evaluasi sensori sering 

didefinisikan sebagai metode yang digunakan untuk mengukur, menganalisa dan 

menginterpretasikan respon dari produk yang diterima oleh indra pengelihatan, 

penciuman, sentuhan, kecapan, dan pendengaran. Evaluasi sensori 

menggunakan data numerik yang dikumpulkan digunakan untuk mencerminkan 

hubungan spesifik antara karakteristik produk dengan persepsi manusia. 

 Evaluasi sensori memiliki peran yang semakin berubah-ubah setiap waktu. 

Dari hanya sebagai penyedia data sensori menjadi berperan dalam 

pengembangan dan pemasaran produk yang membantu dalam strategi 

pengembangan dan komersial produk. Metode ini dapat mengidentifikasi target 

sensori dari tiap segmen pasar, analisa produk dari kompetitor dan evaluasi 

konsep produk yang terbaru (Kemp, 2009). 

 Mulanya metode evaluasi sensori dilakukan oleh satu orang ahli yang 

berperan dalam proses produksi produk untuk memastikan bahwa produk yang 

dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Kemudian digunakan metode evaluasi 

sensori yang menggunakan panel dari beberapa orang dalam pengujian sensori 
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yang spesifik. Hal ini dilakukan karena penilaian dari beberapa orang dapat lebih 

dipercaya dibandingkan penilaian dari satu orang karena bisa saja terjadi 

kesalahan akibat sakit, kelelahan maupun kondisi lain yang menyebabkan tidak 

dapat memberikan penilaian. Selain itu, penilaian dari satu orang belum dapat 

mencerminkan karakteristik produk yang diinginkan oleh segmen pasar, 

sehingga diperlukan dari suatu populasi yang dapat mencerminkan keinginan 

pasar (Lawless dan Heymann, 2010). 

 Menurut Kemp (2009) dan Lawless dan Heymann (2010), evaluasi 

sensori dibagi menjadi tiga metode yaitu sebagai berikut. 

a. Metode Diskriminatif 

 Metode ini digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan yang jelas 

antara dua tipe produk. Analisa yang dilakukan biasanya berdasarkan frekuensi 

dan proporsi dari perhitungan jawaban yang benar dan salah. Dari hasil tes 

tersebut, dapat disimpulkan perbedaan kedua produk berdasarkan proporsi 

orang yang mampu memilih produk uji dengan benar diantara produk lain yang 

serupa (Lawless dan Heymann, 2010). Menurut Næs (2010), panelis pada 

metode ini harus dapat membedakan intensitas dari pahit, manis, asam, umami 

dan asin yang sangat kecil dari sampel. Contoh penggunaan metode diskriminatif 

adalah untuk menganalisa produk yang mengalami substitusi atau penggantian 

bahan yang yang baru atau lebih murah. Menurut Kemp (2009), metode 

diskriminatif terdiri dari dua jenis yaitu uji pembeda dan uji sensitifitas. Uji 

pembeda terdiri dari pengujian yang berfungsi untuk membedakan antar sampel 

dengan kerakteristik yang serupa. Sedangkan uji sensitifitas digunakan untuk 

mengevaluasi salah satu atribut atau kualitas sensori yang spesifik pada produk. 

b. Metode Deskriptif 

 Metode ini menurut Lawless dan Heymann (2010) digunakan untuk 

menganalisa katakteristik sensori dari produk sehingga dapat dideskripsikan dan 

dapat diukur intensitasnya. Metode ini dapat dikaitkan dengan data persepsi 

konsumen terhadap suatu produk yang disukai dan berhubungan dengan 

komposisi pada produk yang berperan terhadap karakteristik sensori produk. 

Sedangkan menurut Næs (2010), metode deskriptif adalah metode untuk 

mendeskripsikan produk dan membedakan antar produk menggunakan panelis 

terlatih. Jumlah panelis yang digunakan sekitar 10-15 orang yang direkrut 

berdasarkan kemampuan untuk mendeteksi perbedaan atribut pada produk. 

Menurut Kemp (2009), metode ini digunakan untuk mengukur intensitas yang 
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dirasakan dari karakteristik sensori produk. Metode deskriptif terdiri dari 

beberapa uji yaitu Uji Scoring, Flavor Profile Analysis (FPA), Texture Profile 

Analysis (TPA), dan Quantitative Descriptive Analysis (QDA). 

c. Metode Afektif 

 Menurut Lawless dan Heymann (2010), metode afektif merupakan 

metode untuk menilai tingkat kesukaan atau ketidak sukaan terhadap suatu 

produk, biasanya disebut juga metode hedonik. Metode ini menggunakan garis 

dengan 9 skala yang mencerminkan tingkat kesukaan yang serupa dengan 

interval sehingga dapat dimasukkan kedalam analisa statistik. Menurut Kemp 

(2009), metode ini bersifat kualitatif dan kuantitatif sehingga dapat digunakan 

untuk mengetahui kesukaan, opini, dan persepsi konsumen terhadap suatu 

produk. Selain itu, metode ini dapat digunakan dalam tahap pengembangan 

sensori produk dan pemasaran produk. Menurut Næs (2010), didasarkan pada 

hasil dari panelis yang dipilih secara acak pada suatu populasi. Pemilihan dapat 

berdasarkan pengambilan konsumen pada produk tertentu atau mengunakan 

sampling yang sitematis untuk memastikan pemerataan distribusi secara 

demografis. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan jenis metode Discrete-point Time Intensity. Penelitian ini bertujuan untuk 

menggali durasi dan intensitas atribut sensori yang ada pada produk brem padat 

sehingga diketahui karakteristik sensorinya secara detail. 

 

2.7  Metode Discrete Time Intensity 

Metode Time Intensity (TI) merupakan salah satu metode deskriptif yang 

digunakan untuk mengukur perubahan pada persepsi sensori dalam waktu 

tertentu. Metode ini dapat memberikan informasi tambahan berupa lama persepsi 

sensori dan perubahan persepsi tersebut dalam selang waktu tertentu. Berguna 

untuk diterapkan pada produk yang mengalami perubahan sensoris (permen 

karet), produk yang mengalami perubahan dalam waktu tertentu (perubahan 

tekstur, fisik, dan flavor karena faktor tertentu), dan produk yang berubah 

persepsi sensorisnya karena adanya adaptasi pada indra perasa (Kemp, 2009). 

Metode Time Intensity telah diterapkan pada beberapa produk seperti es krim 

vanila (Cadena dan Bolini, 2011), daging berbumbu pedas (Reinbach et al., 

2007), wine (Goodstein et al., 2014), dan beberapa produk dengan sensasi 

astringent (Valentová et al., 2002). 
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Perubahan intensitas sensori produk dapat terjadi setiap waktu karena 

adanya proses mengunyah, bernafas, produksi saliva, pergerakan lidah, dan 

menelan. Beberapa atribut sensori menujukkan intensitas yang meningkat 

meskipun ada pula yang menunjukkan penurunan intensitas seperti contohnya 

kekerasan dari daging yang akan menurun dalam waktu tertentu. Metode TI akan 

menunjukan berbagai informasi detail mengenai produk meliputi (Lawless dan 

Heymann, 2010): 

1.  Intensitas maksimum dari atribut sensori yang dirasakan. 

2.  Durasi intensitas maksimum. 

3.  Laju dan bentuk peningkatan grafik menuju titik intensitas maksimum. 

4.  Laju dan bentuk penurunan grafik menuju titik akhir hilangnya intensitas 

atribut sensori. 

5.  Total durasi dari atribut sensori yang dirasakan. 

Metode TI dibagi menjadi empat jenis yang salah satunya adalah Discrete 

Time Intensity atau Discontinous Sampling. Metode ini digunakan untuk 

mengukur satu atau beberapa atribut sensori yang terjadi dalam waktu yang 

singkat. Metode ini menggunakan trainer yang bertugas untuk memberi arahan 

waktu kepada panelis menggunakan stopwatch. 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. Diperlukan ketepatan pengukuran intensitas terhadap waktu 

yang diperlukan. Karena adanya perbedaan waktu tersebut akan mempengaruhi 

grafik intensitas sensori tersebut. Dibutuhkan minimal 10 panelis yang akan 

menilai intensitas karakteristik sensoris selama merasakan perubahan sensoris 

tersebut (Lawless dan Heymann, 2010). Hal-hal yang perlu diperhatikan pada 

metode ini adalah sebagai berikut (Kemp, 2009). 

1.  Menentukan waktu interval, misalnya setiap menit dengan instruksi atau suara. 

2. Menentukan titik yang berbeda pada tiap proses, misalnya gigitan pertama, 

kunyahan pertama, setelah kunyahan, dan sesaat setelah menelan. Panelis 

diinstruksikan untuk menjalankan seluruh tahapan tersebut. 

3.  Fase yang berbeda diterapkan tergantung dari perubahan sensori produk. 

Berikut adalah contoh grafik intensitas sensori rasa pahit, manis dan creammy 

pada produk es krim vanila. 
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Gambar 2.3 Grafik Time Intensity pada produk es krim vanilla (Cadena dan 

Bolini, 2010). 

  

Gambar 2.4 Contoh grafik Time Intensity secara umum (Lawless dan Heymann, 

2010) 

 

Hasil rekaman intensitas yang diperoleh dari panelis akan digabung 

menjadi sebuah grafik dan waktunya dianalisa sebagai satu faktor pada analisa 

statistika. Berdasarkan grafik tersebut akan ditentukan tingkat intensitas 

maksimum (Imax), titik waktu pada saat intensitas maksimum (Tmax), area bawah 

kurva (AUC), dan total durasi pengukuran intensitas. Parameter kurva yang 

didapat akan dibandingkan secara statistik dengan ketentuan untuk tiga atau 

lebih produk menggunakan ANOVA dan dianalisa rata-rata dan signifikansinya 

pada setiap grafik atribut dan produk (Lawless dan Heymann, 2010). 


