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1. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan 

dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, 

merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan 

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi (UU No 

18, 2012). Bahan pangan segar yang tidak dikonsumsi langsung seperti kangkung dan 

bayam, keamanan pangan dapat ditingkatkan dengan proses pemasakan. Pada proses 

pemasakan tersebut akan timbul panas yang dapat menyebabkan kematian dari beberapa 

mikroorganisme berbahaya (Konarcki, 2010). Sedangkan bahan pangan yang 

dikonsumsi segar (langsung), biasanya tidak mendapat perlakuan khusus seperti 

pemanasan sebelum dikonsumsi, sehingga menimbulkan risiko keamanan pada pangan. 

 

Tomat ceri merupakan salah satu bahan pangan segar yang sering dikonsumsi 

masyarakat dalam bentuk segar (langsung). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2014), 

pengkonsumsian dan permintaan tomat ceri semakin meningkat pada 3 tahun terakhir. 

Selain banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tomat ceri juga memiliki banyak kandungan 

nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Kelemahan dari tomat ceri adalah 

mudah mengalami kerusakan, memiliki umur simpan pendek, serta memiliki risiko 

keamanan pangan. Umumnya, kerusakan pada tomat ceri dikarenakan adanya proses 

metabolisme yang terus berlanjut setelah proses pemetikan. Semakin cepat laju dari 

proses metabolisme, maka semakin cepat pula kerusakan yang terjadi pada tomat ceri. 

Bila penanganan yang dilakukan tidak tepat, maka laju dari proses metabolisme akan 

semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan keamanan pangannya konsumen  

mencuci tomat ceri dengan air kran mengalir sebelum proses penyimpanan maupun 

pengkonsumsian. Namun, hal tersebut hanya berfungsi untuk menghilangkan debu dan 

kotoran yang terlihat, dan tidak efisien untuk mengurangi mikroorganisme yang ada 

dipermukaan bahan pangan (Beuchat, 1992 dalam Koseki et al, 2001).  Hal tersebut 

menunjukkan diperlukannya penanganan yang tepat untuk menurunkan laju penurunan 

mutu (kerusakan) dan meningkatkan keamanan pangan tomat ceri dari kontaminasi 

mikroorganisme sehingga dapat memperpanjang umur simpannya. 

 

1 



2 
 

 

Electrolyzed water (EW) merupakan salah satu cairan yang efektif dalam 

menginaktivasi bakteri, jamur, dan virus yang berada di suatu pangan sehingga dapat 

memperpanjang umur simpannya. Cairan ini sangat efektif dalam membersihkan 

permukaan bahan pangan baik produk berbasis tanaman maupun hewani (Huang et al, 

2007). Selain menggunakan EW, terdapat metode lain yang dapat membersihkan bahan 

pangan seperti penggunaan bahan kimia klorin. Namun, penggunaan klorin perlu 

dibatasi yaitu tidak boleh melebihi 100-200 ppm, karena dapat memberikan dampak 

negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia (Willet et al, 1989 dalam Okull & 

Laborde, 2004). EW memiliki sifat yang aman bagi kesehatan maupun lingkungan. Hal 

tersebut dapat dilihat dari pengaplikasiannya dalam bidang kedokteran, industri 

makanan, dan pertanian (Venkitanarayanan et al, 1999 dalam Huang et al, 2007). 

Dalam penelitian ini, dilakukan pencucian dengan EW karena sifatnya yang aman dan 

efektif dalam membersihkan bahan pangan. Pengaruh penggunaan metode EW dapat 

dilihat dari perbedaan jumlah bakteri antara sebelum dengan sesudah pencucian 

menggunakan cairan tersebut. Selain itu, dalam penelitian ini dilihat juga besarnya laju 

penurunan mutu dan perbedaan umur simpan antara tomat ceri yang dicuci dengan air 

kran, larutan klorin, dan kedua jenis EW. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Klasifikasi Tomat 

Tomat merupakan buah yang dihasilkan dari tanaman perdu yang berasal dari benua 

Amerika. Tomat memiliki bentuk bulat hingga bulat memanjang dan memiliki beberapa 

ukuran tergantung jenisnya. Tomat kaya akan nutrisi, khususnya vitamin dan mineral 

(Zikria et al, 2014) 

 

Menurut Cahyono (2008), berdasarkan bentuk buahnya tomat dapat diklasifikasikan 

menjadi 5 jenis, yaitu : 

a. Tomat Biasa.  

Tomat biasa ini memiliki bentuk buah yang bulat pipih dan tidak teratur. 

Biasanya ditanam pada daerah dataran rendah dan merupakan tomat yang paling 

sering dijumpai dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.  
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b. Tomat Pear atau Apel.  

Bentuk buah dari tomat pear atau apel ini sesuai dengan namanya yaitu 

berbentuk bulat menyerupai buah apel atau pear. 

c. Tomat Kentang 

Tomat kentang memiliki buah dengan bentuk bulat dan memiliki penampakan 

yang padat serta kompak. Ukuran buah dari tomat kentang ini lebih besar 

daripada tomat apel atau pear. 

d. Tomat Keriting atau Tegak 

Bentuk buah dari tomat keriting atau tegak ini adalah lonjong dan memiliki 

tekstur yang cukup keras. Tomat ini disebut sebagai tomat keriting dikarenakan 

memiliki daun yang keriting, rimbun, serta berwarna kelam. Selain itu, tomat 

keriting juga biasa disebut dengan tomat tegak dikarenakan pertumbuhannya 

yang tegak dan bercabang yang mengarah ke atas.  

e. Tomat Ceri 

Tomat ceri memiliki buah yang berbentuk bulat hingga bulat memanjang dengan 

ukuran yang kecil. Warna dari tomat ceri ini adalah merah dan kuning. Tomat 

ceri biasa ditemukan pada supermarket menengah ke atas karena harganya yang 

relatif mahal. Walaupun begitu, tomat ceri merupakan tomat yang banyak 

dikonsumsi oleh masyarakat secara segar, seperti campuran dalam pembuatan 

salad. 

 

1.2.2. Tomat Ceri 

Berikut adalah taksonomi dari tanaman tomat ceri : 

Kingdom  : Plantae 

Subkingdom  : Trachebionta 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivision  : Angiosperma 

Klas   : Dicotyled onae 

SubKlas  : Metachlamidae 

Ordo   : Tubiflorae 

Family  : Solanaceae 
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Genus   : Lycopersicume 

Spesies  : Solanum lycopersicum var. cerasiforme 

 

Tomat ceri merupakan tanaman tahunan yang berbentuk perdu, dengan ciri khas buah 

yang kecil dan dan berbentuk bulat hingga bulat memanjang. Biasanya buah dari tomat 

ceri memiliki panjang sekitar 4 hingga 7 cm dan diameter 3 hingga 8 cm. Warna dari 

tomat ceri pun bervariasi ada yang berwarna merah dan kuning. Ciri lain dari tomat ceri 

adalah kulit yang tipis dan halus (Tugiyono, 2007). Selain itu, tomat ceri kaya akan 

nutrisi yang tidak jauh berbeda dengan tomat pada umumnya. Kandungan gizi pada 

tomat ceri dapat dilihat pada tabel 1 (Tugiyono, 2007).  

 

Tabel 1.  Kandungan Gizi Tomat Ceri Per 100 Gram  

Kandungan Gizi Proporsi Nutrisi 

Proksimat  

Kadar air (%) 94,52 

Energi (kkal) 18 

Protein (g) 0.88 

Lemak (g) 0.20 

Karbohidrat (g) 3,89 

Serat (g) 1,2 

Total Gula (g) 2,63 

Mineral  

Kalsium (mg) 10 

Besi 0,27 

Magnesium 11 

Fosfor 24 

Potassium 237 

Sodium 5 

Zn 0,17 

Vitamin  

Vitamin C 13,7 

Thiamin  0,037 

Riboflavin 0,019 

Niasin  0,594 

Vitamin B-6 0,080 

Folat (µg) 15 

Vitamin B-12 (µg) 0,00 

Vitamin A, RAE (µg) 42 

Vitamin A, (IU) 833 

Vitamin E  0,54 

Vitamin D (D2+D3) (µg) 0,0 

Vitamin D (IU) 0 

Vitamin K (µg)  7,9 



5 
 

 

Lemak  0,028 

Asam Lemak Jenuh (g)  0,031 

Asam Lemak Tidak Jenuh (g) 0,083 

Asam Lemak Trans (g) 0,000 

Kolesterol (mg)  0 

Lain-lain   

Kafein (mg)  0 

Sumber : USDA (2016)  

 

Berdasarkan Tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa tomat ceri memiliki kandungan gizi 

yang sangat beragam dan bermanfaat bagi kesehatan manusia. Salah satu kandungan 

nutrisi tomat ceri yang terkenal adalah likopen. Senyawa ini merupakan salah satu jenis 

antioksidan yang terkandung didalam tomat. Likopen berfungsi sebagai senyawa yang 

melawan terbentuknya sel kanker dan penyakit kronis yang disebabkan oleh radikal 

bebas (Bhowmik et al, 2012). Menurut Pantastico (1993) dalam Novita et al (2015), 

likopen juga berperan dalam pembentukan warna merah pada buah tomat ceri. Terdapat 

perbedaan konsentrasi likopen antara tomat ceri dengan tomat biasa. Tomat ceri 

memiliki kandungan likopen lebih tinggi daripada tomat biasa (Raffo et al, 2002 dalam 

Caron et al, 2013). Kandungan nutrisi yang beragam pada tomat ceri dapat berdampak 

positif bagi kesehatan seperti, penurunan kolesterol, penyakit hati, tekanan darah tinggi, 

dan proteksi kerusakan sel (melawan radikal bebas) (Bhowmik et al, 2012).. 

 

1.2.3. Kegunaan Tomat Ceri 

Kandungan nutrisi yang beragam membuat tomat ceri banyak dikonsumsi oleh 

masyarakat. Berdasarkan Badan Pusat Statistik 2014, konsumsi dan permintaan tomat 

ceri semakin meningkat tiap tahunnya. Tomat ceri biasa dikonsumsi secara langsung 

(segar) sebagai camilan, salah satu komponen pada salad, dan juga dapat dikonsumsi 

dengan cara dimasak (Rodriguez, 2007 dalam Gudeva & Dudejski, 2012). Hal tersebut 

dikarenakan intesitas flavor, rasa manis, dan rasa asam pada tomat ceri yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan tomat biasa (Raffo et al, 2002). Tomat ceri tidak biasa digunakan 

didalam industri pengolahan tomat, dikarenakan harganya yang relatif mahal. 

Penyimpanan dan pengkonsumsian tomat ceri secara langsung (segar), menyebabkan 

tomat ceri mudah mengalami kerusakan, umur simpan yang pendek, dan risiko 

keamanan pangan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pemrosesan maupun 

penambahan bahan lain yang dapat menjaga ketahanan tomat ceri. Kerusakan yang 
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umum terjadi pada tomat ceri segar adalah penurunan kualitas mutu akibat adanya 

proses respirasi dan transpirasi yang terus berlanjut, perlakuan fisik yang kurang baik, 

dan aktivitas mikroorganisme (Arah et al, 2016).    

 

1.2.4. Penurunan Mutu  

Produk tidak dapat diterima apabila kualitas produk berada dibawah standar yang telah 

ditetapkan. Menurut Thai Agricultural Standard 1503-2007 terdapat standar mutu yang 

harus diikuti : 

- Buah dalam keadaan utuh 

- Tampak segar 

- Bebas dari retakan yang belum sembuh 

- Bebas dari kelembaban eksternal yang abnormal, tidak termasuk kondensasi 

setelah dikeluarkan dari penyimpanan dingin; 

- Bebas dari hama yang mempengaruhi penampilan umum produk dan bebas dari 

kerusakan yang ditimbulkannya; 

- Bebas dari kerusakan yang disebabkan oleh suhu rendah atau tinggi yang 

mempengaruhi penampilan umum produk dan penerimaan konsumen.  

- Bebas dari bau asing dan rasa tidak normal;  

- Tomat harus dipanen pada tingkat kematangan yang tepat, sesuai dengan 

varietas, dan lokasi geografisnya. Hal tersebut bertujuan agar kondisi buah saat 

diterima oleh  konsumen tetap dalam keadaan baik.  

 

Menurut Thai Agricultural Standard 1503-2007, setelah standar mutu (kualitas minimal) 

dipenuhi, tomat dibagi menjadi 3 berdasarkan kualitasnya :  

 (i) Kelas „Ekstra‟ 

Tomat dengan kualitas ekstra harus memiliki :  

- Kualitas super, yaitu memiliki karakterisitik yang baik dari segi penampakan, bentuk, 

dan perkembangannya ditunjukkan dari daging buah yang kokoh.  

- Ukuran yang kurang lebih sama. 

- Warna yang sesuai dengan kematangannya, segar, bersih, serta sudah tidak ada kulit 

buah yang berwarna hijau (terkecuali untuk varietas tomat dengan karakteristik buah 

yang berwarna hijau) 
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- Bebas dari segala jenis kerusakan, terkecuali sedikit kerusakan yang hanya 

merusak bagian permukaan buah. Namun tetap tidak mempengaruhi 

penampakan, kualitas, dan cara menjaga kualitas buah dalam kemasan secara 

umum. 

- Kerusakan atau ketidaksesuaian buah dengan kriteria kelas ekstra maksimal 5%, 

baik berdasarkan berat maupun jumlah.  

 

(ii) Kelas 1 

Tomat dengan kualitas kelas 1 harus memiliki : 

- Kualitas yang baik dan daging buah yang kokoh 

- Ukuran buah yang kurang lebih sama 

- Tidak ada kulit yang masih berwarna hijau karena kurang matang 

- Sedikit kecacatan masih ditoleransi asalkan tidak mempengaruhi penampakan, 

kualitas, dan cara menjaga kualitas buah secara umum, dan penampakan dalam 

kemasan : 

o Sedikit kecacatan pada bentuk dan perkembangan 

o Sedikit kecacatan pada warna 

o Sedikit kecacatan pada kulit buah 

o Sedikit memar 

- Kerusakan atau buah yang tidak sesuai dengan kriteria kelas I tidak boleh lebih 

dari 10%, baik berdasarkan berat maupun jumlah. 

 

3.2.3 Kelas 2 

- Tomat pada kelas 2 ini tidak memenuhi syarat kualitas untuk kelas ekstra 

maupun kelas 1, namun masih termasuk dalam spesifikasi minimal yang dapat 

ditoleransi, seperti yang ditunjukkan pada paragraf yang menjelaskan standar 

mutu yang harus diikuti oleh setiap kelas (halaman 16) 

- Sedikit kecacatan masih ditoleransi asalkan tidak mempengaruhi penampakan, 

kualitas, dan cara menjaga kualitas buah masih secara umum. Syarat 

penampakan dalam kemasan : 

o Sedikit kecacatan pada bentuk dan perkembangan 

o Sedikit kecacatan pada warna 
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o Sedikit kecacatan pada kulit buah, asalkan buah tidak rusak secara serius 

o Bekas luka yang dangkal (tidak lebih dari 3 cm) 

- Buah yang tidak sesuai dengan kriteria kelas II atau standar mutu tidak boleh 

lebih dari 10%, baik berdasarkan berat maupun jumlah. Namun apabila terdapat 

buah yang mengalami pembusukan memar atau kerusakan lain membuatnya 

menjadi tidak layak untuk dikonsumsi.  

 

Berdasarkan pengelompokkan kelas pada Tinjauan Pustaka halaman 16, dapat diketahui 

bahwa tomat ceri yang dimiliki oleh PT. Agrofarm, Bandungan sesuai dengan standar 

mutu yang dijelaskan dan memiliki kualitas kelas 1. Menurut penelitian Nunes (2008) 

dan hasil pengamatan PT. Agrofarm, tomat ceri umumnya memiliki ketahanan umur 

simpan kurang lebih hingga hari ke-7 setelah proses pemetikan. Hal tersebut dilihat dari 

penampakan visual (warna dan tekstur) tomat ceri yang menurut PT. Agrofarm sudah 

tidak layak untuk diperjual belikan.  

 

Menurut Nunes (2008), tomat ceri memiliki kondisi terbaik 1-3 hari setelah pemetikan. 

Setelah itu, tomat akan mengalami penurunan mutu yang dapat dilihat dengan jelas 

secra visual. Penurunan mutu tomat ceri ditunjukkan dari kulit buah yang mulai keriput 

karena kehilangan air. Selain itu, kulit buah juga berubah warna menjadi merah gelap 

sebagai akibat dari perubahan komposisi (Novita et al, 2012). Secara umum, penurunan 

mutu yang sering terjadi pada buah tomat ceri selama pasca panen adalah perubahan 

fisik akibat proses metabolisme yaitu respirasi dan transpirasi yang terus berlanjut. 

Respirasi pada buah tomat merupakan suatu proses pemecahan senyawa kompleks 

seperti asam organik, pati, dan lainnya yang membutuhkan oksigen untuk mengubahnya 

menjadi senyawa yang lebih sederhana yaitu gula sederhana, air, dan karbondioksida 

(Muchtadi, 1992 dalam Paramita, 2010). Proses transpirasi adalah proses penguapan air 

dan karbondioksida yang ada pada buah ke lingkungan sehingga menyebabkan kelayuan 

(Trisnawati et al, 2013).  

 

Selain proses metabolisme, faktor lain yang mempengaruhi penurunan mutu buah 

selama penyimpanan adalah aktivitas mikroorganisme. Keberadaan serta aktivitas 

mikroorganisme merupakan hal yang wajar selama penyimpanan tomat. 
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Mikroorganisme dapat berasal dari lingkungan, serangga, maupun dari dalam buah 

tomat ceri. Menurut Li-Cohen & Bruhn (2002) terdapat beberapa jamur yang ditemui 

pada tomat yaitu, Rhizopus stolonifer, Botrytis cineria, Penicilium notatum, 

Saccharomyces species, Rhodotorula species, Aspergillus niger, Vorticillium albo-

atrum, Penicilium expansium, Mucor mucido, Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus. 

Jamur yang paling berbahaya adalah Aspergillus flavus. Hal tersebut dikarenakan 

Aspergillus flavus dapat menghasilkan aflatoxin yang membahayakan kesehatan 

manusia. Menurut Koseki et al (2004) dan Hricova et al (2012), bakteri patogen yang 

sering dijumpai pada tomat ceri adalah E. coli, E. coli O157:H7, Salmonella Enteritidis, 

dan L. monocyotogenes.   

 

1.2.5. Pencegahan Penurunan Mutu 

Menurut Sargent & Treadwell (2009), penanganan pasca panen yang baik dapat 

menjaga kualitas mutu pada sayuran dan buah segar, seperti :  

a) Cara Pemetikan.  

Pemetikan buah tomat ceri harus dilakukan secara hati-hati, dimana pemetikan tidak 

boleh sampai melukai kulit dan melepaskan bagian pucuk (calyx) buah (Murni & 

Purnamayani, 2013).  

 

b) Pemilahan dilakukan untuk menghindari kontaminasi antar buah tomat.  

 

c) Pencucian 

Pencucian  bertujuan untuk melepaskan kotoran, mikroorganisme, dan benda asing 

yang melekat pada pangan. Menurut Sargent & Treadwell (2009), pencucian yang 

dilakukan bersamaan dengan perlakuan fisik (seperti penggosokan dan agitasi) akan  

lebih efektif dibandingkan dengan pencucian biasa (hanya dibasuh dengan air). 

Perlakuan fisik tersebut dapat membantu pelepasan kotoran yang melekat dengan 

lebih merata. Cairan pencuci yang sudah banyak dikenal dan digunakan adalah 

pencucian menggunakan klorin. Hal tersebut karena keefektifan klorin dalam 

membunuh bakteri patogen, jamur, virus, dan mikroorganisme lainnya. Namun, 

penggunaan klorin pada buah dan sayuran segar ini perlu dibatasi (100-200 ppm) 

karena bila berlebihan dapat menimbulkan efek yang membahayakan bagi 
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lingkungan. Terdapat 3 jenis klorin yang sering digunakan yaitu kalsium hipoklorit 

(CaCl2O2), gas klorin (Cl2), dan sodium hipoklorit (NaOCl). Ketiga jenis klorin 

tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda (Willet et al, 1989 dalam Okull 

& Laborde, 2004). 

 

d) Pengemasan.  

Pengemasan merupakan salah satu upaya untuk memberikan kondisi yang baik 

untuk melindungi produk dari cemaran lingkungan maupun kerusakan mekanis. 

Fungsi kemasan adalah untuk memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan, dan 

pendistribusian (Mareta & Nur, 2011). Menurut Marsh (2007), kemasan yang 

digunakan untuk makanan harus efektif dari segi biaya, sesuai dengan kebutuhan 

konsumen, serta sesuai dengan karakter dari bahan pangan yang akan dikemas. 

Penyesuaian dengan karakteristik bahan pangan bertujuan mendapatkan kemasan 

yang tepat sehingga bahan pangan dapat terjaga baik dari segi keamanannya (kimia, 

fisik, dan biologi).  

 

Dalam penelitian ini, kemasan yang digunakan adalah polyethylene terephthalate 

(PET) yang memiliki karakteristik : 

- Sangat bening atau transparan dan sifat mekanik yang sangat baik  

- Memiliki permeabilitas yang baik pada gas (pada suhu 25
o
C : permeabilitas O2 : 

45 cm
3
 lm/m

2
-h-atm dan CO2 : 221 cm

3
 lm/m

2
-h-atm), kelembaban (pada suhu 

37,8
o
C dan RH 90% : 440 g lm/m

2
 day), terutama bau dan flavor.  

- Tidak mudah (tahan) mengalami degradasi kimia, panas, mineral, minyak, pelarut, dan 

asam. 

- Ringan 

- Memiliki kekuatan tarik atau dapat menahan beban dengan baik 

- Bisa didaur ulang (mudah didaur ulang dalam bentuk yang semi rigid, namun sulit unuk 

mengidentifikasi dan menseparasi dalam bentuk lembaran) 

- Tidak mahal  

 

 

 

e) Penyimpanan. 
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Penyimpanan merupakan salah satu satu faktor yang perlu diperhatikan dalam 

penanganan pasca panen. Suhu penyimpanan harus diatur sedemikian rupa, karena 

dapat mempengaruhi laju respirasi dari produk yang disimpan. Semakin tinggi suhu 

penyimpanan akan menghasilkan laju respirasi yang semakin tinggi. Setiap 

kenaikan suhu 10
o
C, laju respirasi meningkat hingga 2-3 kali lipat. Umumnya, 

penyimpanan yang digunakan untuk tomat ceri adalah penyimpanan pada suhu 

rendah (±10-15
o
C). Tujuannya adalah mencegah kerusakan dengan mengurangi laju 

metabolisme produk yang dapat menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan 

pada bahan pangan (Bartz et al, 1991 dalam Nunes, 2008). Dalam proses 

penyimpanan ini suhu yang digunakan harus diatas dari titik beku agar produk tidak 

mengalami chilling injury. Tomat ceri akan mengalami chilling injury apabila 

disimpan pada suhu dibawah 10°C. (Arah et al, 2016).  

 

Selain keempat tahap pasca panen diatas, penurunan mutu dapat dikurangi dengan 

menggunakan bahan dan proses kimia. Namun, kebanyakan dari proses yang 

menggunakan bahan kimia tersebut sulit dipraktikkan (karena membutuhkan suhu dan 

tekanan yang ekstrim), tidak aman (karena menghasilkan residu yang bersifat toksik), 

dan menurunkan nutrisi, sensori, serta fungsional dari produk.  

 

1.2.6. Electrolyzed Water  

1.2.6.1. Karakteristik Electrolyzed Water 

 

Gambar 1.  Skema Pembentukan Electrolyzed Water (modifikasi dari Henry, 2013) 
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Electrolyzed water (EW) merupakan air elektrolisis yang memiliki antimikroba dengan 

sifat germisidal. Germisidal merupakan aktivitas yang dapat membunuh 

mikroorganisme (seperti bakteri patogen, jamur, virus, dan sel vegetatif). EW dapat 

dijadikan sebagai sanitizer dan pembersih dalam berbagai aplikasi, seperti pertanian, 

medis, sanitasi bahan pangan, dan berbagai aplikasi yang membutuhkan aktivitas 

germisidal (antimikrob) (Rahman et al, 2016). Keunggulan dari EW adalah aman untuk 

kesehatan, efektif dalam mengurangi mikroorganisme, tidak mempengaruhi sifat 

organoleptik bahan pangan, dan ramah lingkungan. Terdapat pula kelemahan dari EW 

yaitu biaya awal alat cukup tinggi, serta aktivitas antimikrobia yang semakin berkurang 

seiring bertambahnya waktu penyimpanan (Oomori et al, 2000 dalam Hricova et al, 

2008).  

 

EW adalah produk yang dihasilkan dari proses  elektrolisis. EW dibuat dengan air tanpa 

penambahan bahan kimia (kecuali NaCl) dengan peralatan elektrolisis yang terdiri dari 

anoda dan katoda yang dipisahkan oleh suatu membrane (Hricova et al, 2008 dalam 

Rahman et al, 2016). Selama proses elektrolisis, kandungan mineral yang terlarut pada 

air akan mengalami deionisasi dan akan membentuk ion negatif (Cl
-
/NO

3-
/SO4

2-
/CO3

2-
) 

dan ion positif (Na
+
/Mg

+
/Ca

2+
/K

+
/Fe

2+
). Pada saat yang bersamaan, juga terbentuk 

senyawa hidroksida (OH
-
) dan hidrogen (H

+
). Ion-ion negatif yang terbentuk, berpindah 

ke anoda untuk memberikan elektron sehingga menghasilkan gas oksigen (O2) dan 

berbagai klorin aktif (asam hipoklorous (HOCl), ion hipoklorit (OCl
-
), dan gas klorin 

(Cl2)). Klorin aktif merupakan senyawa-senyawa pada EW yang memberikan pengaruh 

besar pada aktivitas germisidal. Asam hipoklorus (HOCl) merupakan klorin aktif 

dengan aktivitas germisidal terbesar. Pada saat yang bersamaan, ion positif yang 

terbentuk akan berpindah ke katoda untuk mengambil elekton sehingga menghasilkan 

gas hidrogen (H2) dan NaOH.  

 

1.2.6.2. Jenis Electrolyzed Water dan Pemanfaatannya  

Terdapat 2 jenis EW yaitu acidic electrolyzed water (AEW) dan basic electrolyzed 

water (BEW). Kedua jenis air tersebut memiliki fungsi dan spesifikasinya masing-

masing. AEW merupakan air hasil elektrolisis anoda yang bersifat asam. AEW berperan 

dalam memberikan aktivitas antimikroba yang kuat untuk melawan berbagai 
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mikroorganisme (Fabrizio et al, 2002 dalam Hricova et al, 2008). Berdasarkan nilai 

pHnya, AEW dikelompokkan menjadi 2 yaitu strong acid ew dan slightly acid ew. 

Strong acid electrolyzed water merupakan AEW yang memiliki pH 2-3 dan oxidation 

reduction potential (ORP) sebesar >1100 mV. Slightly acid electrolyzed water 

merupakan AEW yang memiliki pH sebesar 5-6,5 dan ORP sebesar 850 mV (Rahman 

et al, 2016). BEW merupakan air hasil elektrolisis yang berasal dari katoda yang 

bersifat basa, dengan pH sebesar 10-13 dan dengan ORP sebesar -800 hingga -900 mV. 

BEW juga biasa disebut dengan alkaline electrolyzed water (AlEW). BEW berperan 

membersihkan kotoran asing yang masih melekat pada bahan pangan dan dilakukan 

sebelum pencucian dengan disinfektan (Al-Haq et al, 2005 dalam Hricova et al, 2008). 

BEW yang memiliki pH 8-10 disebut dengan slightly alkaline electrolyzed water 

(Rahman et al, 2014). 

 

1.2.6.3. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Efektvitas Electrolyzed Water 

Efektivitas EW dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pH, oxidation reduction 

potential (ORP), dan konsentrasi klorin yang dapat digunakan (ACC) (Rahman et al, 

2006). pH merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas germisidal EW. 

pH memiliki pengaruh dalam pembentukan berbagai jenis klorin aktif. Pada pH tinggi 

(>8.00), HOCl akan terdeiosiasi menjadi OCl
-
 yang memiliki kekuatan germisidal lebih 

rendah. Pada pH rendah (<4.00) HOCl akan terdeiosiasi menjadi Cl2 yang memiliki 

kekuatan germisidal besar namun mudah menguap bila disimpan pada lingkungan 

terbuka (Hricova et al, 2008).  

 

ORP merupakan faktor yang turut mempengaruhi aktivitas germisidal EW. ORP 

dijadikan indikator untuk mengetahui kemampuan reaksi redoks. Semakin tinggi nilai 

ORP maka semakin besar kemampuan oksidasinya. Tingginya nilai ORP dapat 

menghancurkan sel membran, mengoksidasi komponen sulfyhdryl pada permukaan sel, 

dan merusak proses metabolisme sehingga menginaktivasi sel bakteri (Hricova et al, 

2008).  

 

ACC (active chlorine content) menunjukkan banyaknya klorin aktif yang terkandung 

dalam suatu bahan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa klorin aktif 
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merupakan senyawa penting yang mempengaruhi aktivitas germisidal pada EW. 

Semakin tinggi nilai ACC maka efektifitas EW dalam membunuh mikroorganisme 

semakin tinggi (Rahman et al, 2016). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Mengetahui efektivitas pencucian menggunakan beberapa cairan pencuci yaitu air kran, 

larutan klorin (100 ppm), acidic electrolyzed water (AEW), dan basic electrolyzed water 

(BEW) yang dikombinasi dengan agitasi dengan kecepatan 150 rpm selama 5 menit 

terhadap karakteristik fisik, kimia, dan mikrobiologi tomat ceri. 

 Mengetahui perubahan kenampakan fisik (warna dan tekstur) dan umur simpan tomat 

ceri yang disimpan dalam kemasan PET (157 x 130 x 60 mm) dengan ketebalan ± 1 mm 

dan pada suhu ruang (±25oC) selama 14 hari berturut-turut.  

 


