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4. PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian kali ini, dilakukan analisa karakteristik fisikokimia, mikrobiologi serta 

sensori pada tuak secang. Analisa fisikokimia yang dilakukan meliputi uji warna, 

kekeruhan, pH, kandungan gula, aktivitas antioksidan, metanol dan etanol. Analisa 

mikrobiologi yang dilakukan adalah uji total plate count (TPC), dan analisa sensori 

dilakukan dengan menguji 5 atribut yaitu rasa, warna, aroma, after taste, dan overall. 

  

4.1. Analisa Fisik 

 

Pada nilai L tuak perlakuan yeast lebih tinggi dibandingkan nilai L pada tuak spontan. 

Namun pada proses ageing nilai L pada sampel tuak spontan mengalami sedikit 

perubahan yang signifikan. Sedangkan L pada tuak dengan penambahan yeast 

mengalami peningkatan pada bulan 1 dikarenakan adanya penambahan secang pada 

bulan 1, namun memasuki bulan kedua nilai L mengalami penurunan. Nilai b* (Tabel 1) 

mengalami kenaikan pada sampel tuak spontan, namun untuk sampel tuak dengan 

penambahan yeast mengalami penurunan saat memasuki bulan kedua. Dengan adanya 

penurunan nilai b* maka semakin lama waktu pemeraman tuak secang akan menjadi 

lebih terang. Selama proses pemeraman dan penyimpanan pada suhu rendah tuak 

terpapar oksigen sehingga tidak stabil dan mengalami oksidasi tannin didalamnya yang 

dapat menyebabkan pudarnya warna pada wine (Jackson, 2008). 

 

Kekeruhan pada tuak secang (Tabel 1) mengalami kenaikan dan penurunan untuk kedua 

jenis sampel. Hal ini dikarenakan pada bulan pertama tuak yeast maupun spontan 

sampel ditambahkan rempah secang. Sehingga dari bulan 0 ke bulan pertama niai 

NTUnya meningkat, namun pada bulan kedua nilai NTU menurun. Hal ini disebabkan 

karena semakin lama proses ageing maka akan ada partikel yang mengendap di dasar 

botol sehingga penampakannya lebih jernih (Jackson, 2008). 
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4.2. Analisa Kimia 

 

Kandungan gula pada Tabel 2 tuak secang menggunakan yeast memiliki kadar yang 

lebih rendah dibandingkan tuak secang spontan hal ini karena yeast S. cerevisiae 

mengubah gula menjadi alkohol dan CO2 (Walker G.M., 2016). Setelah proses 

fermentasi tuak tidak dipasteurisasi lalu diperam dengan suhu rendah yaitu 10⁰C (suhu 

refrigerator). Selama proses pemeraman tersebut yeast masih bisa melakukan proses 

fermentasi hanya saja dengan laju yang lambat mengakibatkan kandungan gula tuak 

secang  mengalami penurunan (Jackson, 2008). Pada Tabel 2., untuk sampel bulan 1 

kandungan gula meningkat kemudian turun pada pemeraman bulan kedua. Hal ini 

diduga karena kandungan gula yang ada di tuak tersebut adalah gula kompleks sehingga 

pada pemeraman bulan 1 kandungan gula meningkat (Linden,1999; Chandrasekhar, 

2012). 

pH tuak secang dengan penambahan yeast berkisar 3,32-3,71 sedangkan tuak spontan 

berkisar 3,30-3,63 (Tabel 2.). pH tuak di pengaruhi oleh kandungan asam organik pada 

bahan baku yang digunakan. Nira siwalan mengandung asam sitrat, asam taurat, asam 

malat, asam suksinat dan asam fumarat (Haryanti et al., 2012). Pada proses fermentasi 

akan mengubah asam malat menjadi asam laktat. Hal ini menyebabkan keasamanan 

menurun dan nilai pH meningkat seiringnya lamanya fermentasi (Tabel 4.) dikarenakan 

asam laktat merupakan asam yang lemah sedangkan asam malat merupakan asam kuat 

(Jackson, 2008). 

 

Total asam volatil pada tuak secang dengan penambahan yeast berkisar 0,13-0,19 

g/100ml sedangkan tuak spontan 0,30-0,39 g/100ml (Tabel 2.). sedangkan untuk standar 

total asam volatil pada fruit wine adalah 0,2 g/100ml (SNI 01-4019-1996). Jika  

dibandingkan dengan standar yang ada total volatil pada tuak secang ada yang melebihi 

batas standar. Sampel yang digunakan telah memasuki bulan ke 2, 3, dan 4 sehingga 

keadaan kurang akurat. Jackson (2008) mengatakan munculnya asam volatil karena 

adanya keberadaan bakteri asam laktat dan bakteri asam asetat. Terutama jika dilihat 

untuk tuak secang spontan nilai total asamnya melebihi batas maksimum SNI hal ini ada 

kemungkinan karena pada proses pembuatannya yang spontan sehingga jika 
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dibandingkan dengan tuak  yeast pertumbuhan bakteri asam  tuak spontan lebih tinggi 

(Tabel 3.). 

 

Total SO2 pada tuak secang dengan penambahan yeast berkisar antara 10,13-17,60 

mg/ml  dan tuak spontan 9,87-17,87 mg/ml (Tabel 2.). Sedangkan untuk standar 

maksimal SO2 pada fruit wine adalah 400 mg/ml (SNI 01-4019-1996). Jika 

dibandingkan dengan standar yang ada tuak secang dengan penambahan yeast maupun 

spontan berada dalam keadaan aman. Total SO2 ini biasanya dipengaruhi oleh adanya 

penambahan pengawet SO2, namun pada penelitian ini tidak dilakukan penambahan 

SO2. Jackson (2008) menyatakan total SO2 ini berasal dari metabolisme yang dilakukan 

oleh yeast. Jika kita lihat (Tabel 2.) kandungan SO2 tuak spontan lebih rendah 

dibandingkan dengan tuak dengan penambahan yeast. Hal ini dikarenakan S. cerevisiae 

merupakan salah satu yeast yang dominan pada minuman fermentasi, dan sifatnya yang 

toleran terhadap alkohol mampu memproduksi SO2 yang berfungsi sebagai antimikroba 

(Cocolin & Ecrolini, 2008). 

 

Aktivitas antioksidan pada tuak secang dengan penambahan yeast berkisar antara 5,79-

88,20% dan tuak spontan berkisar 3,87-78,29% (Tabel 2.). Selama proses ageing 

aktivitas antioksidan  tuak secang yeast ini mengalami peningkatan yang mula awalnya 

5,79% hingga menjadi 88,20% dan untuk tuak secang spontan yang awalnya 3,87% 

menjadi 78,29% (Tabel 2.). Aktifitas tersebut berasal dari kayu secang yang 

ditambahkan pada tuak pada bulan 1. Kayu secang mengandung senyawa antioksidan 

yang disebut senyawa brazilin yang sifatnya sangat stabil dengan adanya pemanasan 

(Hua, 2006). Senyawa brazilin memiliki katekol dalam struktur kimianya dan dapat 

melindungi tubuh dari randikal bebas, dan juga kandungan tanin yang merupakan 

komponen fenolik yang dapat menjaga stabilitas warna (Hua et al, 2013 ; Jackson, 

2008). 

 

Alkohol merupakan kandungan volatil yang sangat penting dalam minuman femrentasi 

yang dapat memodifikasi persepsi sensori dari atribut rasa dan aroma (Masson et al., 

2012). Kandungan etanol pada tuak secang dengan penambahan yeast adalah 5,36-

7,30% (Tabel 2.). Sedangkan tuak secang spontan berkisar 1,54-3,90%. Standar 
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maksimal kandungan etanol yang telah ditetapkan oleh SNI 01-4019-1996 untuk fruit 

wine adalah 5-15%. Berdasarkan dari hasil yang di dapat tuak secang ini masih 

dikategorikan aman. Etanol merupakan hasil akhir konservasi metabolit gula yang 

memiliki peran untuk meningkatkan rasa manis dan menciptakan rasa panas (burning 

sensation) (Jackson, 2008; Buglass, 2011). Dalam tuak secang ini tidak ditemukan 

kandungan metanol, sehingga tuak ini aman untuk di konsumsi. Dikarenakan SNI 01-

4019-1996 mengatur bahwa kandungan metanol pada fruit wine tidak boleh melebihi 

0,1%. Metanol merupakan hasil degradasi pektin melalui proses enzimatis. Kandungan 

metanol yang tinggi dapat menyebabkan toxic bagi tubuh kita (Buglass, 2011) 

 

4.3. Analisa Mikrobiologi 

Analisa mikrobiologi yang dilakukan terdiri atas total plate count (TPC) dan pewarnaan 

Gram dengan menggunakan dua jenis media, yaitu MEA dan MRS A. Pada pengujian 

total plate count jumlah yeast Saccharomyces cerevisiae yang tumbuh pada media MEA 

untuk sampel tuak dengan penambahan yeast bulan kedua mengalami penurunan dari 1,73 

menjadi 1,54 (Tabel 3.). Hal ini disebabkan karena yeast berada di fase stasioner dimana 

pertumbuhan mikroorganisme terhambat/ tidak bertambah lagi karena berkurangnya 

ketersediaan nutrien yang di perlukan (Stanburry & Whitaker, 1984). Namun pada tuak 

spontan pada bulan kedua mengalami peningkatan menjadi 1,94. Jackson (2008) 

menyatakan selama proses pemeraman Saccharomyces cerevisiae masih bisa tumbuh dan 

juga dapat melakukan proses fermentasi meski lajunya lambat. 

 

Media MRS A merupakan jenis media yang cocok untuk menumbuhkan serta mengisolasi 

jenis bakteri asam (Hadioetomo, 1993). Jackson (2008) menyatakam bahwa ciri-ciri bakteri 

asam laktat adalah gram positif dengan bentuk koloni bulat hingga batang. Pada pengujian 

total plate count, jumlah koloni bakteri asam laktat pada media MRS A tuak dengan 

penambahan yeast bulan 0 adalah 2,12 dan untuk tuak spontan adalah 2,32. Namun 

berdasarkan pada Tabel 3., jumlah koloni bakteri pada tuak spontan maupun dengan 

penambahan yeast mengalami fluktuatif seiring berjalannya waktu pemeraman. Hal ini 

dikarenakan pada pemeraman bulan 1 dan 2 sample di tambahkan dengan kayu secang. 

Badami et al (2003) menyatakan bahwa kayu secang selain berguna sebagai zat 

pewarna juga memiliki daya anti bakteri terhadap bakteri Gram positif maupun negatif.  
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Hasil pewarnaan Gram pada Gambar 9. Menunjukkan bahwa mikrob yang ditumbuhkan 

pada media MRS A dapat dilihat berbentuk coccus dan juga berkoloni. MRS A ini 

merupakan media yang mengandung nutrisi yang baik untuk pertumbuhan bakteri yang ada 

di produk fermentasi. Berdasarkan dari hasil yang didapat menunjukkan bahwa bakteri yang 

tumbuh berjenis bakteri gram positif yang termasuk dalam kemlompok bakteri asam laktat. 

Bakteri-bakteri tersebut dapat memetabolisme berbagai jenis karbohidrat menjadi asam 

organik (Carrascosa et al., 2011). 

 

4.4. Analisa Sensori 

Pada atribut rasa, aroma, after taste dan overall  tuak secang dengan penambahan yeast 

bulan 1 (TY1) merupakan sampel yang paling disukai oleh panelis. Hal ini disebabkan 

karena selama proses pemeraman ada kemungkinan terbentuk senyawa ester. Jackson 

(2008) mengatakan semakin lama proses pemeraman, maka aroma yang dihasilkan akan 

lebih banyak. Sedangkan pada atribut warna panelis menyukai sampel tuak spontan 

pemeraman 1 bulan. Panelis cenderung menyukai warna sampel tuak yang keruh.  

 

Pada Tabel 4., dapat dilihat bahwa pada atribut rasa, aroma, after taste dan overall 

sampel tuak dengan penambahan yeast lebih disukai oleh panelis dibandingkan tuak 

spontan. Hal ini dikarenakan adanya penambahan yeast Saccharomyes cerevisiae ini 

menyebabkan perubahan gula menjadi alkohol dan CO2 sehingga menyebabkan rasa 

dari tuak menjadi lebih kuat (Walker, 2016). 

 

Pada Tabel 4., panelis lebih menyukai sampel tuak pada bulan 1 dibandingkan tuak 

bulan 0, namun jika dibandingkan tuak bulan 2 tingkat kesukaan panelis menurun 

(Tabel 4). Meskipun Jackson (2008) menyatakan tannin akan berkontribusi dalam 

memberikan rasa sepat / astringen seriring berjalannya waktu pemeraman, namun 

berdasarkan hal tesebut dapat dilihat bahwa panelis cenderung lebih menyukai rasa 

yang lebih manis dibandingkan terhadap rasa yang terlalu kuat. Pada Tabel 2., dapat 

dilihat juga bahwa kandungan gula pada tuak pada bulan 2 mengalami penurunan 

dibandingkan bulan 1. 


