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4. PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini dilakukan analisa fisikokimia, mikrobiologi dan sensori pada tuak 

aroma cengkeh. Analisa fisikokimia meliputi parameter warna, kekeruhan, kadar gula, 

pH, aktivitas antioksidan, kadar etanol, dan kadar metanol. Analisa mikrobiologi meliputi 

Total Plate Count (TPC) dan pewarnaan gram. Analisa sensori meliputi parameter rasa, 

warna, aroma, aftertaste, dan overall. Minuman fermentasi wine akan digunakan sebagai 

pembanding. Wine adalah minuman fermentasi dari buah anggur (Jackson, 2008). 

 

4.1. Analisa Fisik 

 

Nilai L, a*, dan b* tuak cengkeh tidak menunjukkan perbedaan signifikan berdasarkan 

jenis fermentasi yang digunakan. Namun nilai a* dan b* meningkat seiring dengan lama 

ageing. Pada bulan pertama nilai b* menunjukkan perubahan kearah positif. Sedangkan 

nilai a* baru menunjukkan perubahan signifikan kea rah positif pada bulan ke-2. Nilai 

positif pada nilai a* menunjukkan warna merah dan nilai positif pada nilai b* 

menunjukkan warna kuning. Cengkeh yang digunakan dalam penelitian merupakan 

rempah dengan warna cokelat pekat (Milind & Deepa, 2011). Penambahan cengkeh 

menyebabkan intensitas warna tuak yang terus menguat dibandingkan dengan tuak yang 

mengalami proses ageing pada umumnya. Pada umumnya, wine yang mengalami proses 

ageing akan menurun intensitas warnanya karena komponen wine mengendap dan terjadi 

oksidasi pada kandungan tannin wine (Jackson, 2008). 

 

Kekeruhan meningkat selama proses ageing tuak aroma cengkeh. Ini disebabkan karena 

terdapat penambahan rempah berupa cengkeh pada proses ageing. Hal ini menyebabkan 

komponen-komponen pada cengkeh berpindah pada tuak(Milind and Deepa, 2011). Wine 

biasanya akan mengalami penurunan kekeruhan karena komponen-komponennya 

mengendap (Jackson, 2008) 

 

Penambahan cengkeh selama proses ageing menyebabkan terjadinya ekstraksi berbagai 

komponen cengkeh ke dalam tuak. Etanol yang terdapat pada tuak merupakan salah satu 

solvent yang umum digunakan dalam ekstraksi minyak cengkeh. Minyak cengkeh 
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umumnya berwarna kuning-coklat tua (SNI 06-2387-2006). Warna coklat dan kekeruhan 

yang tinggi disebabkan oleh impuritas dalam bunga cengkeh yang ikut terekstrak 

(Wenqing et al, 2006). 

 

4.2. Analisa Kimia 

 

Kadar gula nira siwalan awal berkisar 5,8° brix. Pada tuak yang difermentasi dengan 

menggunakan yeast, kadar gulanya lebih rendah secara signifikan dibandingkan dengan 

kadar gula tuak yang difermentasi spontan. Hal ini disebabkan pada tuak yang 

difermentasi menggunakan yeast digunakan Saccharomyces cerevisiae yang memiliki 

efisiensi fermentasi tinggi serta tahan pada kadar alkohol yang tinggi (Buglass, 2011). 

 

Kadar gula tuak aroma cengkeh mengalami peningkatan yang tidak signifikan seiring 

dengan proses ageing. Hal ini disebabkan nira siwalan memiliki kandungan gula 

kompleks yang tinggi. Gula sederhana pada nira siwalan hanya sebesar 0,96 g/100ml dari 

total gula 10,93 g/100ml pada nira (Davis & Johnson, 1987). Sumber lain menyebutkan 

kandungan gula pada nira sebesar 95,27% adalah sukrosa, 2,51% glukosa, dan 1,61% 

fruktosa (Urbina & Terán, 2014). Saccharomyces cerevisiae memerlukan gula yang lebih 

sederhana untuk berfermentasi dengan baik. Penambahan cengkeh menekan populasi 

mikroorganisme karena sifat anti-bakteri (Peter, 2001). Hal ini menyebabkan gula 

kompleks pada nira tidak dapat terfermentasi secara sempurna. 

 

Tuak aroma cengkeh fermentasi yeast dan fermentasi spontan memiliki nilai pH yang 

sama yaitu sekitar 3,3-3,7. pH tuak dipengaruhi asam organik yang diproduksi berbagai 

mikroba, terutama asam laktat yang diproduksi oleh bakteri asam laktat. pH tuak 

dilaporkan stabil pada nilai antara 3 dan 4 (Urbina & Terán, 2014). 

 

pH meningkat secara signifikan selama proses ageing tuak dengan penambahan cengkeh. 

Hal ini dikarenakan hasil ekstraksi cengkeh memiliki pH yang tinggi dibandingkan 

dengan pH tuak. pH dari ekstraksi cengkeh berkisar antara 5,2-6,7 (Saeed, 2013). Selain 

itu pada proses ageing terjadi proses fermentasi malolaktat. Proses ini mengubah asam 
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malat yang kuat menjadi asam laktat yang lemah. Hal ini menyebabkan peningkatan pH 

(Jackson, 2008). 

 

Asam volatile pada tuak aroma cengkeh fermentasi yeast berkisar pada 0,15-

0,19g/100ml. Sedangkan pada tuak cengkeh fermentasi spontan, kadar asam volatil 

sebesar 0,39-0,40g/100ml. Standar total asam volatile maksimal yang diperbolehkan 

yaitu 0,2g/100ml (SNI 01- 4019-1996). Total asam volatile pada tuak aroma cengkeh 

fermentasi spontan melebihi standar yang telah ditentukan oleh SNI. Total asam volatile 

berhubungan dengan bakteri asam laktat dan asam asetat pada tuak. Selama ageing terjadi 

penurunan total asam volatile, dimana asam volatile bereaksi dengan alkohol membentuk 

ester (Jackson, 2008). Total asam volatile yang tinggi pada tuak fermentasi dikarenakan 

berbagai asam seperti asam laktat, asam asetat, asam oksalat, asam sitrat, asam tartarat, 

asam malat, asam askorbat, dan asam fumarat yang ditemukan pada tuak (Urbina & 

Terán, 2014). 

 

Tuak aroma cengkeh memiliki kadar SO2 sebesar 10,00-16,53mg/ml. Kadar SO2 pada 

tuak tersebut jauh lebih rendah dibandingkan standar maksimal kandungan SO2 sebesar 

400mg/ml (SNI 01- 4019-1996). SO2 biasanya ditambahkan ke dalam wine sebagai 

pengawet. Pada penelitian ini tidak dilakukan penambahan pengawet. SO2 dapat 

dihasilkan oleh yeast Saccharomyces cerevisiae sebagai antimikroba (Jackson, 2008). 

Selama ageing fermentasi terus berlanjut dalam keadaan anaerob. Hal ini mengakibatkan 

SO2 tidak dapat bereaksi dengan O2 menjadi sulfat yang menyebabkan meningkatnya SO2 

(Jackson, 2008).  

 

Aktivitas antioksidan tuak aroma cengkeh sebesar 3,87-87,83%. Aktivitas antioksidan 

pada tuak fermentasi yeast dan fermentasi spontan tidak memiliki perbedaan signifikan. 

Peningkatan aktivitas antioksidan terjadi selama proses ageing dengan penambahan 

cengkeh berlangsung. Cengkeh memiliki zat aktif eugenol yang bersifat antioksidan 

(Peter, 2001). Selain itu pada tuak juga terdapat asam askorbat atau vitamin C secara 

alami yang meningkatkan aktivitas antioksidannya (Urbina & Terán, 2014). Antioksidan 

berfungsi sebagai penangkal radikal bebas yang mencegah oksidasi (Jackson, 2008). 
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Oksidasi pada minuman fermentasi akan menyebabkan perubahan rasa, aroma, dan warna 

yang tidak diinginkan. 

 

Kadar etanol pada tuak fermentasi yeast lebih tinggi dibandingkan dengan tuak 

fermentasi spontan. Hal ini disebabkan karena pasteurisasi dan penggunaan 

Saccharomyces cerevisiae. Proses pasteurisasi menekan jumlah mikoorganisme lain 

(Jackson, 2008). Saccharomyces cerevisiae merupakan tipe yeast dengan efisiensi 

fermentasi tinggi dan tahan pada kadar alkohol tinggi (Buglass, 2011). Pada proses 

ageing, kadar alkohol pada tuak memiliki peningkatan yang signifikan. Hal ini 

disebabkan oleh yeast terus melakukan fermentasi selama ageing (Jackson, 2008). Lama 

fermentasi lebih dari 72 jam pada tuak dapat mengakibatkan berkurangnya kadar etanol 

pada tuak. Hal ini diakibatkan oleh berbagai bakteri penghasil asam yang aktif setelah 72 

jam fermentasi (Buglass, 2011). Bakteri penghasil asam tersebut menggunakan alkohol 

sebagai substrat untuk menghasilkan asam.  

 

Pada tuak aroma cengkeh tidak terdeteksi adanya kandungan metanol. SNI 01-4019-1996 

mengatur kadar maksimal metanol sebesar 0,1%. Kadar metanol pada minuman 

fermentasi diakibatkan degradasi enzimatis dari pektin. Metanol dalam jumlah tinggi 

dapat menyebabkan kerusakan syaraf optik dan kebutaan (Jackson, 2008). 

 

4.3. Analisa Mikrobiologi 

 

Analisa mikrobiologi yang dilakukan yaitu total plate count (TPC) dan pewarnaan gram 

dengan menggunakan 2 media, MEA dan MRS-A. Media MEA merupakan media yang 

cocok untuk koloni yeast tumbuh, sedangkan media MRS-A cocok untuk menumbuhkan 

bakteri asam laktat (Hadioetomo, 1993). 

 

Pada TPC media MEA, tuak fermentasi yeast memiliki jumlah koloni lebih tinggi 

dibandingkan dengan tuak fermentasi spontan. Perbedaan ini disebabkan oleh pasteurisasi 

dan penambahan inokulum Saccharomyces cerevisiae pada tuak fermentasi yeast. Proses 

pasteurisasi membunuh mikroorganisme yang tidak diinginkan (Jackson, 2008). Hal ini 
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menyebabkan Saccharomyces cerevisiae yang ditambahkan dapat tumbuh tanpa bersaing 

dengan mikroorganisme lainnya. 

 

Selama proses ageing, terjadi penurunan jumlah koloni pada media MEA. Hal ini 

disebabkan oleh penambahan cengkeh. Cengkeh memiliki sifat anti mikroba (Milind & 

Deepa, 2011). Sifat antimikroba ini menyebabkan jumlah mikrooganime berkurang 

selama proses ageing. 

 

Pada pewarnaan gram media MRS-A, diamati adanya mikroorganime batang berwarna 

keunguan pada sampel. Warna keunguan pada bakteri menunjukkan bahwa bakteri itu 

merupakan bakteri gram positif (Hadioetomo, 1993). Media MRS-A merupakan media 

selektif yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri dari produk fermentasi. Pada palm 

wine, bakteri penghasil asam yang dominan adalah bakteri asam laktat (Urbina & Terán, 

2014). Keberadaan bakteri asam laktat pada tuak disebabkan oleh bakteri yang ada pada 

tumbuhan siwalan. Bakteri asam laktat merupakan bakteri gram positif berbentuk batang 

atau bulat (Jay, 2000). 

 

Pada TPC media MRS-A, tuak fermentasi yeast mengalami peningkatan jumlah koloni 

pada ageing 1 bulan. Namun pada ageing 2 bulan jumlah koloninya menurun. Sedangkan 

pada tuak fermentasi spontan, jumlah koloninya mengalami peningkatan selama proses 

ageing. Penurunan jumlah koloni ini disebabkan oleh penambahan cengkeh. Cengkeh 

memiliki sifat anti mikroba (Milind & Deepa, 2011). Sifat ini akan menyebabkan mikroba 

sulit tumbuh atau bahkan mati selama proses ageing. 
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4.4. Analisa Sensori 

 

Pada analisa sensori tuak aroma cengkeh, tuak fermentasi yeast ageing 0 bulan (Y0) 

mendapatkan skor tertinggi pada parameter rasa, aftertaste, dan overall. Tuak Y0 lebih 

disukai karena penggunaan inokulum Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces 

cerevisiae dapat mencegah off flavor dalam proses fermentasi, sehingga hasil akhirnya 

dapat lebih diterima (Wang et al, 2004). 

 

Namun pada parameter warna tuak fermentasi yeast ageing 2 bulan (Y2) paling disukai 

paling disukai. Warna tuak selama ageing berubah akibat penambahan cengkeh. Sebagian 

dari zat warna pada cengkeh yang berwarna coklat gelap berpindah pada tuak yang 

menyebabkan warna tuak hasil ageing 2 bulan lebih disukai (Milind & Deepa, 2011).  

 

Aroma tuak Y1 lebih disukai diakibatkan oleh cengkeh yang ditambahkan pada tuak 

memiliki profil aroma harsh (Milind & Deepa, 2011). Sehingga jika cengkeh terlalu lama 

berada di dalam tuak, rasa tuak akan semakin tajam dan tidak diminati. Pada Tabel 6, 

parameter overall juga dapat dilihat sampel bahwa Y0 dan Y1 tidak memiliki perbedaan 

nyata pada parameter overall. Hal ini berarti secara keseluruhan sampel Y0 dan Y1 paling 

disukai oleh panelis. 

 


