
7 

4. PEMBAHASAN  

4.1. Tomat Ceri 

Tomat ceri merupakan tanaman tahunan berbentuk perdu dengan ciri khas buahnya 

yang kecil. Tomat ceri memiliki bentuk bulat hingga bulat memanjang. Selain ukuran, 

kandungan gizi tomat ceri juga sedikit berbeda dari tomat biasa. Tomat ceri memiliki 

kandungan dry matter, gula, dan asam organik yang lebih banyak. Untuk lebih 

spesifiknya, tomat ceri memiliki kandungan sukrosa yang cukup besar (Hobson & 

Kilby, 1986 ; Picha, 1986 dalam Hobson & Bedford, 1989). 

 

Tomat ceri memiliki lapisan pelindung pada bagian permukaan kulitnya yang disebut 

sebagai lapisan kutikula. Fungsi utama lapisan kutikula adalah menghambat transpirasi, 

masuknya mikroorganisme secara langsung ke dalam buah, dan kerusakan mekanis. 

Kutikula terdiri dari 2 komponen, yaitu kutin dan lapisan lilin (wax). Kutikula memiliki 

sifat hidrofobik, sehingga senyawa larut air sulit untuk terserap ke salam buah (Yeats & 

Rose, 2011).  

 

Tomat ceri adalah salah satu buah klimaterik, yang akan tetap melanjutkan proses 

metabolismenya (respirasi dan transpirasi) setelah proses pematangan. Respirasi 

merupakan proses pemecahan senyawa kompleks (seperti pati dan asam organik) 

menjadi senyawa yang lebih sederhana (air, gula sederhana, karbondioksida). 

Transpirasi merupakan proses penguapan air dan karbondioksida dari dalam buah ke 

lingkungan. Hal tersebut dapat menyebabkan kelayuan pada kulit buah. Proses 

metabolisme yang terus berlanjut tersebut menyebabkan penurunan mutu secara alami 

pada tomat ceri. Selain proses metabolisme, faktor alami lain yang dapat menurunkan 

mutu adalah keberadaan serta aktivitas mikroorganisme pembusuk dan patogen. Laju 

penurunan mutu tomat ceri termasuk cepat atau dengan kata lain umur simpannya 

pendek. Dalam rangka menghambat penurunan mutu pada tomat ceri, hal yang dapat 

dilakukan adalah memberikan  penanganan pasca panen yang tepat (Muctadi, 1992 

dalam Paramita, 2010) 
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4.2. Penanganan Pasca Panen 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian tinjauan pustaka halaman 16, 

bahwa tomat ceri mudah mengalami kerusakan sehingga menurut Sargent & Treadwell 

(2009) perlu dilakukan tahap pasca panen untuk meminimalkan kerusakan yang terjadi, 

yaitu : 

4.2.1. Cara Pemetikan 

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

boleh sampai melukai buah tomat ceri itu sendiri dan tidak melepaskan bagian pucuk 

(calyx) dari buah. Apabila proses pemetikan melukai dan melepaskan calyx buah, maka 

buah akan lebih cepat mengalami respirasi dan transpirasi serta mudah terkontaminasi 

mikroorganisme (Murni & Purnamayani, 2013).  

 

4.2.2. Pemilahan 

Pemilahan dilakukan untuk menghindari kontaminasi antar buah tomat. Selain itu dalam 

penelitian ini, pemilahan juga dilakukan berdasarkan kesamaan warna untuk 

memudahkan analisa perubahan warna.  

 

4.2.3. Pencucian 

Pencucian  bertujuan untuk melepaskan kotoran, mikroorganisme, dan benda asing yang 

melekat pada tomat ceri. Umumnya, masyarakat mencuci bahan pangan dengan 

menggunakan air kran. Faktanya penggunaan air kran hanya berfungsi untuk 

menghilangkan debu dan kotoran yang terlihat, sedangkan tidak efisien untuk 

mengurangi mikroorganisme yang ada di permukaan pangan (Beuchat, 1992 dalam 

Koseki et al, 2001). Pencucian dengan air kran juga tidak mempengaruhi metabolisme 

dan kandungan nutrisi pada bahan pangan yang dicuci. Menurut Sargent & Treadwell 

(2009), pencucian yang dilakukan bersamaan dengan perlakuan fisik akan lebih efektif 

dibandingkan dengan pencucian biasa (hanya dibasuh dengan air). Perlakuan fisik 

tersebut seperti, penggosokan dan agitasi dapat membantu pelepasan kotoran yang 

melekat pada pangan dengan lebih merata.   

 

Pencucian bahan pangan yang sudah banyak dikenal adalah dengan menggunakan 

klorin. Hal tersebut karena efektivitasnya dalam membunuh bakteri patogen, jamur, 



43 
 

 

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 lingkungan. Hal tersebut dikarenakan larutan klorin akan 

menghasilkan senyawa karsinogenik sehingga dapat membahayakan kesehatan dan 

mematikan makhluk hidup (Willet et al, 1989 dalam Okull & Laborde, 2004). Sifat dari 

klorin yang sangat reaktif mampu membentuk senyawa-senyawa baru yang dapat 

membahayakan, seperti organoklorin. Terdapat 3 jenis klorin yang sering digunakan 

yaitu kalsium hipoklorit (CaCl2O2), gas klorin (Cl2), dan sodium hipoklorit (NaOCl). 

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

Laborde, 2004).  

 

Didalam penelitian ini, salah satu cairan pencuci yang digunakan adalah larutan klorin 

atau kalsium hipoklorit. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan sebelumnya (halaman 

17), yang menjelaskan bahwa cairan pencuci yang efektif dan umum digunakan dalam 

industri pangan adalah klorin atau kalsium hipoklorit. Menurut Rahman et al (2016), 

larutan klorin atau kalsium hipoklorit efektif dalam membunuh mikroorganisme E. coli, 

E. coli O157:H7, Salmonella Enteritidis, dan L. monocyotogenes yang merupakan 

bakteri yang sering ditemukan pada tomat. Selain itu, klorin juga dapat membunuh 

jamur yang berbahaya pada tomat yaitu Aspergilus flavus yang dapat mengeluarkan 

alfatoxin. Konsentrasi klorin yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 ppm. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Okull & Laborde (2004) yang menyatakan bahwa 

dalam melakukan pencucian pada buah dan sayuran segar umumnya menggunakan 

konsentrasi klorin 100-200 ppm. Selain itu, hasil pengamatan dari penelitian Okull & 

LaBorde (2004) juga menunjukkan bahwa penggunaan konsentrasi klorin 100 dan 200 

ppm tidak menunjukkan perbedaan yang besar dalam efektivitas menghambat 

mikroorganisme.  

 

Pada penelitian ini juga digunakan EW sebagai cairan pencuci. Electrolyzed water (EW) 

merupakan air hasil elektrolisis yang dapat digunakan sebagai sanitizer dan pembersih. 

EW memiliki sifat aman untuk kesehatan, efektif dalam mengurangi mikroorganisme, 

tidak mempengaruhi sifat organoleptik bahan pangan, dan ramah lingkungan. Terdapat 

2 jenis EW yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu AEW dan BEW. Keduanya 
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memiliki karakteristik yang berbeda. AEW merupakan air hasil elektrolisis bagian 

anoda yang bersifat asam. AEW berperan dalam memberikan aktivitas antimikroba 

yang kuat untuk melawan berbagai mikroorganisme (Fabrizio et al, 2002 dalam Hricova 

et al, 2008). Aktivitas AEW dalam membunuh mikroba juga disebut dengan aktivitas 

germisidal. Sedangkan, BEW merupakan air hasil elektrolisis dari bagian katoda yang 

bersifat basa. BEW memiliki potensi yang kuat untuk mereduksi radikal bebas dan 

lemak. Pada beberapa aplikasi atau kegiatan, BEW digunakan sebagai perlakuan awal 

sebelum penggunaan disinfektan. Hal tersebut dikarenakan BEW memiliki sifat 

antimikroba yang dapat menghambat dan meningkatkan kepekaan mikroorganisme 

terhadap disinfektan (Hricova et al, 2008). 

 

Menurut Hricova et al (2008), EW efektif dalam mengurangi berbagai mikroorganisme 

patogen serta spora bakteri yang ada ditomat ceri. NEW (Neutral Electrolyzed Water) 

efektif mengurangi E. coli sebesar 5 log CFU/cm
2
. Sedangkan AEW mereduksi E. coli 

O157:H7 sebesar 7,6 log CFU/ tomat dan NEW efektif dalam mereduksi E. coli 

O157:H7 sebesar 4,9 CFU/cm
2
. AEW juga berpartisipasi dalam mereduksi L. 

monocytogenes sebesar 7,5 log CFU/tomat dan NEW mereduksi L. monocytogenes 

sebesar 4,7 log CFU/cm
2
 (Hricova et al, 2008). AEW dan NEW juga dapat 

menginaktivasi Salmonella Enteretidis sebesar 7,4 log CFU/tomat dan 4,3 log 

CFU/tomat.  

 

Efektivitas EW tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pH, ORP, dan ACC. 

Namun dalam penelitian ini, karakterisitik dari cairan pencuci yang diukur adalah pH, 

ORP, dan DO yang tertera pada tabel 2. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa cairan 

pencuci yang menunjukkan pH terendah adalah AEW yaitu sebesar 4,29 dan pH 

tertinggi adalah larutan klorin dengan pH sebesar 9,02. 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).  
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Dari nilai ORP, dapat diketahui bahwa AEW dan BEW merupakan cairan pencuci 

dengan nilai ORP tertinggi dan terendah berturut-turut sebesar 820 mV dan 131 mV.  

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).  

 

Nilai DO tertinggi ditemukan pada cairan AEW dengan nilai sebesar 8,18mg/L, dan DO 

terendah ditemukan pada BEW yaitu sebesar 7,80 mg/L. Menurut Isnaini (2011), 

kandungan DO berhubungan erat dengan nilai ORP. Semakin tinggi nilai ORP cairan 

pencuci, semakin tinggi pula DO yang terkandung didalamnya. Tingginya nilai DO 

menunjukkan semakin tingginya aktivitas germisidal (Kumon, 1997).  

 

EW merupakan air elektrolisis yang memiliki aktivitas 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 antimikroba yang semakin berkurang seiring bertambahnya waktu 

penyimpanan) (Oomori et al, 2000 dalam Hricova et al, 2008).  

 

4.2.4. Pengemasan.  

Dalam penelitian ini, digunakan kemasan PET yang berlubang untuk menyimpan tomat.  

Menurut Maretta & Nur (2011), pengemasan merupakan salah satu upaya yang 

digunakan untuk memberikan kondisi yang baik untuk melindungi produk di dalamnya 

baik dari kerusakan mekanis maupun pencemaran. Fungsi lain pengemasan adalah 
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untuk memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan, dan pendistribusian (Maretta & 

Nur, 2011).  

Penggunaan kemasan PET untuk tomat ceri merupakan hal yang tepat, hal tersebut 

sesuai dengan pernyataan Abdel (2003), yang menyatakan bahwa PET merupakan 

plastik yang sering digunakan untuk mengemas bahan pangan segar. Karakteristik yang 

dimiliki oleh plastik PET, yaitu : 

- Sangat bening atau transparan dan sifat mekanik yang sangat baik. Sifat plastik PET 

yang transparan dapat memudahkan konsumen melihat kondisi produk dengan jelas. 

Sifat mekanik yang baik menunjukkan bahwa plastik PET mampu menahan beban 

dengan baik sehingga buah tidak mudah mengalami kerusakan fisik.   

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

45 cm
3
 lm/m

2
-h-atm dan CO2 : 221 cm3 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. Permeabilitas 

yang baik terhadap oksigen, karbondioksida, dan kelembaban dapat menekan 

laju respirasi dan transpirasi dari tomat yang kemudian akan memperlambat 

penurunan mutu. Permeabilitas kemasan PET sesuai dengan pendapat Kader 

(1992) yang menyatakan permeabilitas dari CO2 seharusnya 3 hingga 5 kali lipat 

dari permeabilitas O2. Hal tersebut menyebabkan kadar gas CO2 lebih banyak 

didalam kemasan, sehingga kadar O2 menjadi sedikit. Oksigen (O2) merupakan 

faktor yang penting dalam proses respirasi, dimana semakin sedikit oksigen 

maka semakin menurun juga laju respirasinya.  

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

asam. Hal ini merupakan salah satu pertimbangan penggunaan kemasan karena 

berkaitan dengan faktor keamanan pangan.  

- Ringan.. Kemasan yang ringan ini memberikan efek kenyamanan bagi konsumen 

karena tidak memberatkan bawaan dan juga mudah dibawa.  

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

mengidentifikasi dan menseparasi dalam bentuk lembaran). Plastik yang dapat didaur 

ulang akan lebih aman untuk lingkungan 
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- Tidak mahal. Harga kemasan yang tidak mahal akan membantu produsen dalam 

menghemat biaya.  

 

4.2.5. Penyimpanan. 

Penyimpanan merupakan salah satu metode untuk memberikan kondisi yang tepat untuk 

mempertahankan mutu produk pangan. Suhu penyimpanan harus diatur sedemikian 

rupa, karena dapat mempengaruhi laju respirasi dari produk yang disimpan. Semakin 

tinggi suhu yang digunakan maka semakin tinggi laju respirasi yang dihasilkan. Setiap 

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

yang dibutuhkan untuk penyimpanan tomat ceri adalah 10-15
o
C. Tujuannya adalah 

untuk mendinginkan tomat dari panas suhu pertumbuhan saat di lahan sehingga dapat 

menghambat perubahan dan kerusakan, serta memperpanjang umur simpan (Bartz et al, 

1991 dalam Nunes, 2008). Pada penelitian ini, suhu penyimpanan yang digunakan 

sebesar ±25ºC dengan tujuan untuk mengetahui perubahan dan laju proses metabolisme 

pada kondisi normal. Hal ini sesuai dengan pendapat Sargent & Moretti (2004) dalam 

Nunes (2008), yang menyebutkan bahwa penyimpanan tomat ceri yang masih dapat 

ditoleransi adalah pada suhu 13-25
o
C. Dalam proses penyimpanan ini suhu yang 

digunakan harus diatas dari titik beku agar produk tidak mengalami chilling injury. 

Tomat ceri akan mengalami chilling injury pada suhu dibawah ±10
o
C (Arah et al, 

2016). Tomat ceri juga dapat mengalami kerusakan akibat suhu yang tinggi (>30
o
C), 

dimana pada suhu tersebut dapat menghambat pembentukan warna dan meningkatkan 

resiko kerusakan. Selain suhu, kelembaban (RH) dari lingkungan juga perlu 

diperhatikan. RH yang baik untuk penyimpanan adalah RH yang tinggi (85-90%), 

dikarenakan apabila RH lingkungan rendah akan menghasilkan perbedaan tekanan uap 

yang tinggi antara buah dan lingkungan. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya 

proses transpirasi yang lebih cepat (Sargent & Moretti, 2004 dalam Nunes, 2008).  

 

4.3. Karakteristik Penentu Kualitas Tomat Ceri 

Menurut Baldwin et al (1998) dalam Nunes (2008), kualitas dari buah tomat dapat 

dilihat dari beberapa faktor, yaitu warna, hardness, total padatan terlarut, dan 

kandungan asam total. Diantara faktor-faktor tersebut, penampakan (meliputi 

keseragaman warna dan tekstur) merupakan faktor yang paling dicermati oleh 
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konsumen. Berikut adalah karakter yang mendeterminasikan mutu tomat ceri selama 

penyimpanan :  

 

 

4.3.1.1. Susut Bobot  

Susut bobot adalah suatu parameter yang menunjukan mutu dari tomat yang didapatkan 

dari selisih berat awal dan berat akhir produk. Berdasarkan hasil pengamatan pada uji 

susut bobot, tomat ceri mengalami peningkatan nilai susut bobot seiring bertambahnya 

umur simpan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Murtado (2014), yang menyatakan 

bahwa semakin bertambahnya umur simpan maka semakin besar pula susut bobot dari 

buah tersebut. Peningkatan tersebut disebabkan oleh 2 faktor, yaitu proses metabolisme 

(respirasi dan transpirasi) serta aktivitas mikroorganisme. Proses respirasi yang 

menghasilkan gula sederhana, air, dan karbondioksida yang kemudian dilanjutkan oleh 

proses transpirasi (Muctadi, 1992 dalam Paramita, 2010). Pada proses transpirasi terjadi 

penguapan hasil respirasi yaitu air dan karbondioksida menjadi udara bebas di 

lingkungan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa susut bobot pada 

buah terjadi karena buah kehilangan air. Apabila proses transpirasi pada buah terus 

berlanjut, maka akan berdampak pada susut bobot, penurunan tekstur, serta penurunan 

kandungan gizi (Trisnawati et al, 2013). Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa susut bobot akan terus meningkat seiring bertambahnya umur simpan pada 

tomat. Aktivitas metabolisme dari mikroorganisme menyababkan luka pada jaringan 

sehingga membuat buah menjadi stres. Hal tersebut menyebabkan peningkatan laju 

respirasi dan transpirasi dari buah, dimana dapat meningkatkan laju kerusakan buah 

yang ditandai dengan peningkatan susut bobot (Novita et al, 2012). 

 

Berdasarkan tabel 1 dan gambar 1 dapat diketahui nilai susut bobot pada tomat ceri 

yang dicuci dengan 4 cairan pencuci yaitu, air kran, larutan klorin, AEW, dan BEW. 

Pada tabel dan gambar tersebut dapat dilihat bahwa nilai susut bobot tomat ceri antar 

cairan pencuci tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hasil pengamatan yang 

diperoleh sesuai dengan pernyataan dari Park et al (2001) yang menyatakan bahwa tidak 

ada perbedaan yang signifikan pada susut bobot antar bahan pangan yang dicuci dengan 

air kran, larutan klorin, dan EW. Menurut Mandana et al (2010) dan Suslow (2006) 
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penggunaan klorin dan EW sebagai cairan pencuci tidak mempengaruhi proses 

metabolisme. Hal tersebut membuat buah masih dapat melakukan respirasi dan 

transpirasi dengan normal, sehingga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan 

antar cairan pencuci.  

Walaupun hasil yang ditunjukkan tidak signifikan, hasil pengamatan dengan susut bobot 

terendah dan tingkat kelayakan yang lebih baik ditunjukkan oleh tomat ceri yang dicuci 

dengan AEW. Menurut Hruschka (1977) dan Robinson et al (1975) dalam Nunes 

(2008), susut bobot pada tomat yang sudah tidak layak diperjual belikan adalah 7%. 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tomat ceri dengan cairan pencuci AEW 

menunjukkan susut bobot yang tidak layak diperjual belikan terjadi pada hari ke 5, 

sedangkan tomat ceri dengan cairan pencuci lain menunjukkan susut bobot yang tidak 

layak pada hari ke-4 dengan besar susut bobot ±8,00%. Selain itu, susut bobot AEW 

menunjukkan laju peningkatan yang paling lambat. AEW merupakan cairan pencuci 

yang memiliki sifat germisidal (membunuh mikroorganisme). Hal tersebut membuat 

jumlah mikroorganisme yang berada di permukaan buah menjadi berkurang sehingga 

luka yang ditimbulkan lebih sedikit dan membuat laju kerusakan (yang ditandai dengan 

peningkatan susut bobot) menjadi lebih lambat (Rahman et al, 2016 dan Novita et al, 

2012). 

 

4.3.1.2. Warna  

Warna merupakan suatu komponen yang terdeteksi oleh cahaya yang memberikan 

stimulus untuk dapat dilihat oleh mata. Warna adalah salah satu parameter yang paling 

penting dalam penentuan kualitas buah tomat yang mempengaruhi penampakan. 

Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menentukan warna, salah satunya 

adalah dengan menggunakan alat kromameter dengan prinsip kerja CIE. Dalam prinsip 

CIE ini, terdiri dari 3 nilai warna, yaitu L* untuk mendeskripsikan lightness atau 

kecerahan, a* yang menunjukkan warna hijau (-) hingga merah (+) , dan b* yang 

menunjukkan warna biru (-) hingga kuning (+). Perubahan warna yang terjadi selama 

penyimpanan tomat dapat diukur dengan perhitungan menggunakan rumus tertentu.  

Delta E merupakan rumus perubahan warna yang menggabungkan perhitungan dari 

nilai warna yaitu L*,a*, dan b* yang dikurangi dengan nilai standar sampel. Nilai delta 
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E yang berkisar 3-6 menunjukkan perubahan yang nyata, dan apabila lebih dari 6 

menunjukkan perubahan yang sangat nyata (Jha, 2001).  

 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui perubahan warna pada tomat ceri yang dicuci 

dengan 4 cairan pencuci yaitu, air kran, larutan klorin, AEW, dan BEW, dimana terjadi 

peningkatan perubahan warna (delta E) seiring bertambahnya umur simpan tomat ceri. 

Hal tersebut sesuai dengan teori yang ada, dimana setelah proses pematangan buah akan 

terjadi degradasi pada pigmen klorofil bersamaan dengan pembentukan pigmen likopen 

(Pantastico, 1993 dalam Novita et al, 2015). Likopen merupakan pigmen terbesar (80-

90%) dari grup karotenoid yang dapat membentuk warna merah. Berdasarkan teori 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak kandungan likopen akan 

menghasilkan warna buah tomat yang semakin merah. Hal tersebut menyebabkan 

perubahan warna yang semakin besar. Selain likopen, terdapat pigmen karotenoid lain 

pada buah tomat yaitu beta karoten (5-10%). Likopen dan beta karoten merupakan 

antioksidan yang dapat mencegah serta menurunkan resiko terjadinya penyakit kronis 

yang disebabkan oleh radikal bebas (Kailaku et al., 2007 dalam Novita et al, 2015). 

Peningkatan kandungan likopen pada buah tomat dipengaruhi oleh suhu lingkungan, 

dimana semakin tinggi suhu lingkungan maka likopen yang terbentuk akan semakin 

banyak. Panas yang berasal dari lingkungan tersebut juga akan menimbulkan kegiatan 

transpirasi pada bahan pangan (Yeremia, 2013). 

 

Dari keseluruhan hasil pengamatan pada warna, dapat disimpulkan bahwa perubahan 

warna tomat ceri antar cairan pencuci menunjukkan perbedaan yang  tidak signifikan. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Park et al (2001) yang menyatakan bahwa 

tidak ada perbedaan yang signifikan pada warna antar buah tomat ceri yang dicuci 

dengan air kran, larutan klorin, dan EW. Menurut Hong & Kim (2004), larutan klorin 

dapat membuat bahan pangan yang dicuci menjadi lebih jernih sehingga warna lebih 

dapat dipertahankan. Namun, hal tersebut kurang berpengaruh terhadap tomat karena 

memiliki lapisan kutikula yang bersifat hidrofobik, sehingga senyawa klorin dari air 

pencucian tidak dapat terabsorbsi dengan baik. Hal tersebut menyebabkan tomat dengan 

cairan pencuci klorin tidak dapat mempertahankan warna dengan lebih baik. Sedangkan 
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menurut Rahman et al (2016) EW baik yang bersifat asam maupun basa juga tidak 

mempengaruhi perubahan warna pada bahan pangan.  

 

4.3.1.3. Hardness  

Menurut Rahardjo et al (1998), hardness merupakan kekuatan yang dibutuhkan untuk 

memberikan efek deformasi tertentu pada bagian kulit buah. Hardness adalah faktor 

yang penting untuk diperhatikan, karena merupakan salah satu hal yang dilihat langsung 

oleh konsumen dan dinilai sebagai indeks kesegaran buah. Dalam pengukuran hardness 

pada buah digunakan alat texture analyzer dengan menggunakan ball probe. Hal  

tersebut sesuai dengan Lloyd (2001) yang menyatakan bahwa untuk mengukur hardness 

buah dapat digunakan probe berbentuk bola.  

 

Berdasarkan tabel 6 dan gambar 8 dapat diketahui nilai hardness pada tomat ceri yang 

dicuci dengan 4 cairan pencuci yaitu, air kran, larutan klorin, AEW, dan BEW. Pada 

tabel dan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa tomat ceri mengalami penurunan 

hardness seiring bertambahnya umur simpan. Hasil pengamatan tersebut sesuai dengan 

pendapat Novita et al (2012), yang menyatakan bahwa hardness tomat akan semakin 

menurun (ditandai dengan semakin banyak timbulnya keriput) seiring bertambahnya 

umur simpan. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan penurunan hardness, yaitu proses 

metabolisme (respirasi dan transpirasi) yang terus berlanjut, aktvitas enzim, dan 

aktivitas metabolisme mikroorganisme. Pada proses respirasi terjadi pemecahan 

karbohidrat kompleks menjadi sederhana, hal tersebut memicu pemecahan jaringan 

pada buah. Dalam proses ini, terjadi pemecahan senyawa protopektin (pektin penyusun 

dinding buah) menjadi pektin yang larut air sehingga menyebabkan perubahan hardness 

pada buah (Xu, 2001). Selain itu, penurunan hardness juga dapat disebabkan oleh 

aktivitas enzim. Enzim yang sangat berperan dalam pemecahan protopektin adalah 

enzim polygalacturonase (berperan dalam degradasi pektin) dan enzim pectin 

methylesterase (berperan dalam proses metabolisme pektin). Setelah itu dilanjutkan 

dengan transpirasi, dimana pada proses tersebut kandungan air pada buah akan menguap 

ke lingkungan dan menyebabkan buah layu, keriput, serta lunak. Hal tersebut 

menunjukkan terjadinya penurunan pada ketegaran buah (Suhardjo, 1992 dalam Novita 

et al, 2012). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya (halaman 60), bahwa faktor lain 
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yang mempengaruhi penurunan hardness adalah aktivitas mikroorganisme. Aktivitas 

metabolisme dari mikroorganisme akan menyebabkan luka pada jaringan sehingga 

menimbulkan stres pada buah.  Hal tersebut dapat meningkatkan laju respirasi dan 

transpirasi buah, yang merupakan penyebab penurunan mutu buah, salah satunya adalah 

penurunan hardness (Novita et al, 2012).   

 

Dari keseluruhan hasil pengamatan hardness pada tomat ceri, dapat disimpulkan bahwa 

nilai hardness tomat ceri antar cairan pencuci tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Park et al (2001) yang 

menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada hardness antar bahan 

pangan yang dicuci dengan air kran, larutan klorin, AEW dan BEW. Menurut Mandana 

et al (2010) dan Suslow (2006) penggunaan air kran, klorin, AEW dan BEW sebagai 

cairan pencuci tidak mempengaruhi proses metabolisme dari buah tomat ceri sehingga 

buah masih dapat melakukan respirasi dan transpirasi dengan normal.  

 

Walaupun hasil pengamatan menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan, tomat ceri 

yang dicuci dengan AEW menunjukkan perubahan terbesar yang lebih lambat 

dibandingkan dengan cairan pencuci lain. Nilai hardness tomat ceri AEW pun 

menunjukkan nilai hardness yang terbesar dengan nilai 854,12±41,86 gf. Berdasarkan 

nilai gradien, cairan pencuci yang menandakan laju penurunan hardness paling lambat 

(gradien terkecil) adalah AEW kemudian klorin. Pada tabel 7 juga dapat diketahui 

prediksi perpanjangan umur simpan tomat ceri berdasarkan nilai hardnessnya. Pada 

tabel tersebut dijelaskan bahwa cairan pencuci yang diperkirakan dapat memperpanjang 

umur simpan paling baik adalah AEW dan klorin. AEW dan larutan klorin merupakan 

cairan pencuci yang memiliki sifat germisidal (membunuh mikroorganisme). Hal 

tersebut membuat mikroorganisme yang berada dipermukaan buah menjadi berkurang 

sehingga luka yang ditimbulkan lebih sedikit (Rahman et al, 2016).  

 

4.3.1.4. Kadar Air (Wet Basis)  

Kadar air merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk menentukan mutu dan 

ditentukan berdasarkan jumlah air yang terkandung pada bahan pangan. Satuan dari 

kadar air ini adalah persen (%). Kadar air dapat mempengaruhi karakter lain bahan 
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pangan, yaitu tekstur yang merupakan salah satu indikasi kesegaran buah. Kadar air 

pada bahan pangan dapat diukur dengan metode thermogravimetri, yang merupakan 

metode pengukuran kadar air dengan cara mengeringkan bahan pangan pada oven 

dengan suhu 100-105
o
C hingga mencapai berat konstan. Dalam penelitian ini, kadar air 

yang dihitung adalah kadar air basah yang merupakan berat bahan yang masih 

mengandung air (Andarwulan et al. 2013 dalam Khoiriyah & Amalia, 2014). Batas 

maksimal dari kadar air basah adalah 100% (Syarif & Halid, 1993 dalam Kinanti, 

2008).  

 

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui kadar air (wet basis) pada tomat ceri yang dicuci 

dengan 4 cairan pencuci yaitu, air kran, larutan klorin, AEW, dan BEW. Pada tabel 

tersebut dapat disimpulkan bahwa tomat ceri dari setiap cairan pencuci mengalami 

penurunan kadar air seiring bertambahnya umur simpan tomat ceri. Hasil pengamatan 

yang diperoleh sesuai dengan pendapat Siagian (2009) dalam Roiyiana et al (2012) 

yang menyatakan bahwa seiring bertambahnya umur simpan, kandungan air pada bahan 

pangan semakin menurun. Penurunan ini dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu proses 

metabolisme (respirasi dan transpirasi) serta aktivitas dari mikroorganisme. Proses 

respirasi akan menghasilkan gula sederhana, air, dan karbondioksida. Hasil tersebut 

akan dilanjutkan dengan proses transpirasi yang akan menguapkan air ke lingkungan 

sehingga kadar air pun menurun. Selain itu, aktivitas metabolisme dari mikroorganisme 

juga dapat menyebabkan penurunan kadar air. Aktivitas metabolisme dari 

mikroorganisme akan menyebabkan luka pada jaringan sehingga menimbulkan stres 

pada buah.  Hal tersebut dapat meningkatkan laju respirasi dan transpirasi buah, yang 

merupakan penyebab penurunan mutu buah, salah satunya adalah penurunan kadar air 

(Novita et al, 2012)  

 

Dari keseluruhan hasil pengamatan pada kadar air, dapat disimpulkan bahwa kadar air 

tomat ceri antar cairan pencuci tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan dari Park et al (2001) yang menyatakan bahwa tidak 

ada perbedaan yang signifikan pada kadar air (wet basis) antar buah tomat yang dicuci 

dengan air kran, larutan klorin, AEW, dan BEW. Hal tersebut juga sesuai dengan 

pendapat Park et al (2001), yang menyatakan bahwa penggunaan air kran, klorin, dan 



54 
 

 

electrolyzed water (asam dan basa) sebagai cairan pencuci tidak menghambat proses 

metabolisme, sehingga buah masih dapat melakukan respirasi dan transpirasi dengan 

normal. Hal tersebut membuat kadar air tomat ceri antar perlakuan menjadi tidak 

memiliki perbedaan yang signifikan.  

 

Walaupun hasil pengamatan menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan, tomat ceri 

yang dicuci dengan klorin, AEW, dan BEW menunjukkan perubahan terbesar pada hari 

ke 2, sedangkan tomat ceri yang dicuci dengan air kran (kontrol) sudah mengalami 

perubahan terbesar pada hari ke-1. Pada akhir penyimpanan yaitu hari ke-14, tomat ceri 

yang dicuci dengan klorin menunjukkan kadar air (wet basis) yang tertinggi dengan 

nilai sebesar 92,97±0,42 %. Bila dilihat dari laju penurunan mutunya, AEW dan larutan 

klorin sama-sama memiliki laju penurunan kadar air yang lebih rendah dibandingkan 

yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan AEW dan klorin memiliki kesamaan yaitu 

keefektifan dalam membunuh mikroorganisme, yang merupakan salah satu penyebab 

penurunan mutu pada tomat yang ditandai dengan penurunan kadar air (Rahman et al, 

2016). 

 

4.3.1.5. Total Padatan Terlarut (TDS)  

Menurut Novita et al (2012), total padatan terlarut biasanya disebut juga dengan kadar 

gula total. Pengukuran total padatan terlarut ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

refraktometer. Refraktometer merupakan alat yang biasa digunakan untuk mengetahui 

kandungan zat terlarut yang ada pada suatu larutan. Prinsip kerja dari refraktometer 

adalah dengan adanya pembiasan cahaya, dimana dengan adanya padatan terlarut yang 

ada di dalam bahan yang diuji akan membelokkan cahaya dari refraktometer dan akan 

mengenai sisi internal prisma refraktometer yang kemudian akan terbaca sebagai 
o
Brix. 

Menurut Hidayanti et al (2010), Brix merupakan padatan kering yang larut pada suatu 

larutan dan dihitung sebagai sukrosa, dan juga turunannya yaitu glukosa dan fruktosa. 

ºBrix sering diaplikasikan juga untuk menentukan konsentrasi zat pada beberapa produk 

obat, buah, makanan, serta larutan berisi nutrisi (Adelberg, 2005). 

 

Berdasarkan tabel 9 mengenai nilai ºBrix pada tomat ceri yang dicuci dengan 4 cairan 

pencuci yaitu, air kran, larutan klorin, AEW, dan BEW, dapat disimpulkan bahwa tomat 
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ceri dari setiap cairan pencuci mengalami peningkatan total padatan seiring 

bertambahnya umur simpan tomat ceri. Hasil dari pengamatan yang dilakukan sesuai 

teori  Kader et al (1977) dalam Nunes (2008), yang menyatakan bahwa terjadi 

peningkatan total padatan terlarut dan gula reduksi seiring bertambahnya umur simpan. 

Menurut Wills et al., (2007) peningkatan total padatan terlarut disebabkan oleh proses 

respirasi. Buah tomat ceri tetap mengalami respirasi setelah dipetik, dimana respirasi 

tersebut akan mengubah pati menjadi sukrosa yang kemudian akan dilanjutkan dengan 

perubahan menjadi gula sederhana (glukosa dan fruktosa). Hasil dari respirasi yang 

berupa gula sukrosa, fruktosa, dan glukosa akan terbaca pada refraktometer sebagai 

o
Brix (total padatan terlarut) (Novita et al, 2012). Selain itu, aktivitas metabolisme dari 

mikroorganisme juga dapat menyebabkan peningkatan total padatan terlarut. Aktivitas 

metabolisme dari mikroorganisme akan menyebabkan luka pada jaringan sehingga 

menimbulkan stres pada buah.  Hal tersebut dapat meningkatkan laju respirasi dan 

transpirasi buah, yang merupakan penyebab penurunan mutu buah, salah satunya adalah 

peningkatan total padatan terlarut (Novita et al, 2012). 

  

Dari keseluruhan hasil pengamatan pada analisa total padatan, dapat disimpulkan bahwa 

total padatan tomat ceri antar cairan pencuci menunjukkan perbedaan yang tidak 

signifikan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Park et al (2001) yang 

menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada total padatan terlarut antar 

buah tomat yang dicuci dengan air kran, larutan klorin, AEW dan BEW. Hal tersebut 

juga sesuai dengan pendapat Park et al (2001), yang menyatakan bahwa penggunaan air 

kran, klorin, dan electrolyzed water (asam dan basa) sebagai cairan pencuci tidak 

menghambat proses metabolisme dari buah sehingga buah masih dapat melakukan 

respirasi (penyebab peningkatan total padatan terlarut) dengan normal. 

 

Walaupun hasil pengamatan menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan, tomat ceri 

yang dicuci dengan klorin menunjukkan penurunan kandungan kadar asam total yang 

paling stabil (tidak drastis), dimana hal tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat 

menunjukkan penurunan kualitas mutu pada buah tomat. Selain AEW, pencucian 

dengan klorin juga dapat membunuh mikroorganisme patogen serta pembusuk pada 
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buah tomat yang juga merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas mutu pada 

buah tomat ceri.  

 

4.3.1.6. Kadar Asam Total / Total Asam Tertitrasi (Titratable Acidity)  

Kadar asam total atau total asam tertitrasi (titratable acidity) merupakan jumlah atau 

pesentase kandungan asam (baik yang terdisosiasi maupun tidak) yang terkandung 

didalam bahan pangan yang ditentukan dengan prinsip titrasi menggunakan basa 

standar. Menurut Susanto (2010) dalam Sukandar (2014), total asam tertitrasi 

merupakan salah satu faktor yang dapat mendefinisikan kestabilan dari mutu pangan. 

Total asam tertitrasi pada tomat diidentikkan dengan asam sitrat dikarenakan jumlahnya 

yang cukup besar pada tomat (Dalal et al, 1965).  

 

Langkah awal yang dilakukan dalam melakukan uji kadar asam total ini adalah dengan 

menghaluskan sampel sebanyak 2,5 gram kemudian ditambahkan 50 ml aquades panas 

lalu diaduk-aduk. Fungsi dari aquades panas adalah untuk melarutkan kandungan asam 

yang ada didalam bahan pangan. Kemudian sampel didinginkan hingga mencapai suhu 

ruang. Larutan sampel dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml dan ditambahkan 

dengan aquades hingga mencapai tanda tera, lalu dikocok dan disaring. Sebanyak 25 ml 

filtrat dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan diberi 1 tetes indikator PP. Larutan  

dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N hingga berubah warna (pink). Volume larutan 

NaOH yang digunakan kemudian dicatat dan dihitung % keasaman dengan 

menggunakan rumus. Fungsi dari NaOH 0,1 N adalah sebagai larutan standar yang 

digunakan untuk bereaksi dengan larutan asam hingga mencapai titik ekuivalen. 

Semakin banyak volume NaOH yang digunakan, maka semakin asam larutan yang 

diuji. Indikator PP merupakan indikator yang digunakan dalam titrasi asam-basa untuk 

mengetahui titik ekuivalen dalam proses titrasi. Indikator PP memiliki pH  8,0 ± 9,6, 

sehingga merupakan indikator yang baik untuk larutan basa, karena akan mengubah 

warna larutan berdasarkan perubahan pH. Larutan yang tidak berwarna akan berubah 

menjadi merah muda (Day & Underwood, 1998 dalam Nuryanti et al, 2010) 

 

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui kadar asam pada tomat ceri yang dicuci dengan 4 

cairan pencuci yaitu, air kran, larutan klorin, AEW, dan BEW. Hasil pengamatan 
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tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan kadar asam seiring bertambahnya 

umur simpan tomat ceri. Hasil yang diperoleh sesuai dengan pendapat Hofman et al 

(1997) dalam Novita et al (2012) yang menyatakan bahwa dikarenakan tomat 

merupakan buah klimaterik maka setelah setelah pemetikan akan terjadi penurunan 

kadar asam yang ada pada tomat. Penurunan kadar asam pada tomat dapat disebabkan 

oleh 2 hal, yiatu proses metabolisme (respirasi dan transpirasi) serta aktivitas 

mikroorganisme. Proses respirasi akan menggunakan asam organik sebagai substrat 

sumber energi yang akan dipecah untuk menghasilkan gula. Novita et al (2012) 

menjelaskan bahwa kadar asam paling tinggi pada tomat diperoleh pada awal masa 

kematangan buah tomat. Selain itu, aktivitas metabolisme dari mikroorganisme juga 

dapat menyebabkan penurunan kadar asam tomat. Aktivitas metabolisme dari 

mikroorganisme akan menyebabkan luka pada jaringan sehingga menimbulkan stres 

pada buah.  Hal tersebut dapat meningkatkan laju respirasi dan transpirasi buah, yang 

merupakan penyebab penurunan mutu buah, salah satunya adalah penurunan kadar 

asam total buah (Novita et al, 2012). 

 

Berdasarkan tabel 10 juga dapat disimpulkan bahwa kadar asam tomat ceri antar cairan 

pencuci tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang tidak signifikan 

pada kadar asam dari tomat ceri setiap cairan pencuci tersebut sesuai dengan pernyataan 

dari Park et al (2001) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 

pada kadar asam antar buah tomat yang dicuci dengan air kran, larutan klorin, dan 

electrolyzed water. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Park et al (2001), yang 

menyatakan bahwa penggunaan air kran, klorin, dan EW (asam dan basa) sebagai cairan 

pencuci tidak menghambat proses metabolisme dari buah sehingga buah masih dapat 

melakukan respirasi dan transpirasi dengan normal.  

 

Walaupun hasil pengamatan menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan, tomat ceri 

yang dicuci dengan AEW menunjukkan penurunan yang paling stabil (tidak drastis) dan 

lebih lambat dibandingkan kadar asam tomat ceri dengan cairan pencuci lain. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pencucian dengan AEW dapat membunuh 

mikroorganisme patogen serta pembusuk pada buah tomat yang juga merupakan salah 

satu penyebab penurunan kadar asam pada buah tomat ceri (Rahman et al, 2016). 
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 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerusakan Umum Tomat Ceri selama 

Penyimpanan 

Secara keseluruhan, penyebab perubahan dari keenam uji yang dilakukan (susut bobot, 

warna, tekstur (hardness), kadar air, kadar gula, dan kadar asam) adalah proses 

metabolisme dari buah tomat ceri yaitu proses respirasi dan transpirasi. Menurut 

Pantastico (1986), terdapat 2 jenis faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya 

proses respirasi, yaitu : 

 Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dalam buah. Faktor 

internal yang mempengaruhi respirasi pada buah klimaterik adalah susunan 

kimiawi, ukuran buah, dan ketebalan lapisan kulit buah. Maksud dari pengaruh 

susunan kimiawi adalah bila bahan pangan mengandung karbohidrat yang lebih 

banyak, maka respirasi akan semakin tinggi atau cepat. Ukuran bahan pangan 

yang semakin kecil akan semakin cepat mengalami respirasi, dikarenakan 

semakin banyaknya permukaan bahan pangan yang bersentuhan dengan 

lingkungan. Hal tersebut membuat oksigen yang merupakan faktor penting 

dalam respirasi, menjadi lebih mudah masuk ke dalam jaringan. Ketebalan kulit 

buah juga mempengaruhi respirasi, dimana semakin tebal kulit buah maka 

respirasi akan berjalan semakin lambat atau rendah. 

 Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar buah atau 

lingkungan. Faktor eksternal yang berpengaruh adalah suhu, kelembaban, dan 

kadar oksigen serta karbondioksida yang ada di lingkungan. Semakin tinggi 

suhu maka laju respirasi akan meningkat, dimana setiap kenaikan 10
o
C maka 

laju respirasi akan meningkat 2 hingga 2,5 kali dari kondisi sebelumnya. 

 

Proses transpirasi juga dipengaruhi oleh 2 jenis faktor yaitu, faktor internal maupun 

eksternal. Faktor internal tersebut meliputi morfologi buah, kerusakan fisiologis, dan 

waktu panen. Sedangkan faktor eksternal meliputi kelembaban (RH), suhu, dan tekanan 

atmosfer). 

 

4.3.1.7. Uji Mikrobiologi  (Spread Plate dan Direct Plating)  

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan 

dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, 
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merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan 

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

18, 2012). Menurut SNI 01-3162-1992 : Tomat Segar, uji mikrobiologi merupakan 

salah satu uji penting untuk mencapai keamanan pangan. Didalam penelitian ini, 

dilakukan uji mikrobiologi pada air sebelum dan setelah pencucian serta pada bahan 

utama penelitian yaitu tomat ceri.  

 

Pengujian yang dilakukan pada air pencucian dilakukan untuk mengetahui efektivitas 

cairan pencuci yang digunakan dalam membunuh mikroorganisme yang dilihat dari 

selisih jumlah mikroorganisme yang terkandung. Pengujian air pencucian ini 

menggunakan metode spread plate yang harus dilakukan secara hati-hati. Uji pada 

tomat ceri dilakukan untuk mengetahui efektivitas masing-masing cairan pencuci dalam 

meningkatkan kemanan  pangan dari segi ada atau tidaknya mikroorganisme. 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.   

 

Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 12 dan 13, dapat diketahui jumlah bakteri 

(tabel 12) dan jumlah jamur (tabel 13) yang terdapat pada cairan pencuci (air kran, 

larutan klorin, AEW, dan BEW) baik sebelum dan setelah dilakukannya pencucian. Dari 

hasil pengamatan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa jumlah mikroorganisme pada 

cairan sebelum pencucian lebih kecil dibandingkan dengan sesudah pencucian. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Hricova et al (2012) yang menyatakan bahwa setelah 

pencucian, mikroorganisme pada bahan pangan akan berpindah ke cairan pencuci 

sehingga cairan pencuci mengandung jumlah mikroorganisme yang lebih banyak dari 

sebelum pencucian. Jumlah mikroorganisme yang paling banyak adalah pada air kran, 

sedangkan yang paling sedikit adalah klorin dan AEW. Hal tersebut sesuai dengan 
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pendapat Rahman et al (2016), yang menyatakan bahwa klorin atau bisa disebut juga 

dengan kalsium hipoklorit dan AEW memiliki sifat yang germisidal sehingga lebih 

efektif membunuh mikroorganisme.  

 

Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 14, dapat diketahui ada atau tidaknya 

mikroorganisme pada tomat ceri yang dicuci dengan 4 jenis cairan pencuci yaitu air 

kran, larutan klorin, AEW, dan BEW dengan metode direct plating. Pada tabel tersebut, 

dapat diketahui bahwa luas kontaminasi mikroorganisme dari setiap tomat ceri semakin 

besar seiring bertembahnya umur simpan. Menurut Mbajiuka (2014), kontaminasi dari 

mikroorganisme akan semakin bertambah dan meluas seiring bertambahanya waktu. 

Selain itu, pada tabel 14 juga dapat diperkirakan mikroorganisme yang tumbuh pada 

tomat ceri. Berdasarkan ciri-ciri warna dan ada atau tidaknya hifa, dapat diketahui 

bahwa terdapat mikroorganisme Penicillium sp, Saccharomyces sp, dan Aspergillus sp. 

Penicillium sp menunjukkan ciri koloni dengan hifa berwarna putih-hijau pucat. 

Saccharomyces menunjukkan koloni dengan warna moist milky tanpa adanya hifa. 

Aspergillus sp menunjukkan koloni dengan warna abu-abu kehijauan dengan adanya 

hifa. Penicillium sp dan Aspergillus sp merupakan jamur yang sangat berbahaya karena 

dapat menghasilkan mikotoksin yang merupakan toksin yang dapat membahayakan 

makhluk hidup. Mikotoksin yang paling berbahaya yang dihasilkan oleh Penicillium sp 

adalah patulin. Mikotoksin yang paling berbahaya yang dihasilkan Aspergillus sp adalah 

aflatoxin. 

 

Pda tabel 14, dapat diketahui bahwa tomat ceri yang dicuci dengan air kran dan BEW 

menunjukkan hasil yang positif dari awal hingga akhir penyimpanan. Namun pada awal 

penyimpanan terdapat hasil negatif  pada tomat ceri yang dicuci dengan larutan klorin 

dan AEW. Pada hasil direct plating ditunjukkan semakin besarnya luas kontaminasi 

seiring bertambahnya umur simpan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Park et al 

(2001) yang menyatakan bahwa kontaminasi dari mikroorganisme akan semakin 

bertambah seiring waktu apabila tidak ada perlakuan pencegahan terus menerus. Hasil 

direct plating tomat ceri yang dicuci dengan air kran menunjukkan luas kontaminasi 

mikroorganisme paling banyak dibandingkan dengan cairan pencuci lain. Kedua 

terbanyak adalah BEW, lalu larutan klorin, dan yang paling kecil luasnya adalah AEW.  
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Tomat ceri yang dicuci dengan larutan klorin menunjukkan hasil yang negatif hingga 

hari ke-2, sedangkan pada tomat ceri yang dicuci dengan AEW menunjukkan hasil 

negatif hingga hari ke-4. Namun, pada tomat ceri yang dicuci dengan air kran dan BEW 

menunjukkan hasil positif dari awal hingga akhir penyimpanan. Hasil pengamatan yang 

diperoleh sesuai dengan pendapat Rahman et al (2016) yang menyatakan bahwa klorin 

dan AEW memiliki sifat germisidal sehingga dapat menunjukkan hasil yang negatif 

(tidak ada mikroorganisme). Sedangkan air kran hanya bersifat membersihkan debu dan 

kotoran, namun tidak efisien dalam membunuh mikroorganisme yang ada di permukaan 

pangan (Beuchat, 1992 dalam Koseki et al, 2001). BEW memiliki potensi yang kuat 

untuk mereduksi radikal bebas dan lemak. Pada beberapa aplikasi atau kegiatan, BEW 

digunakan sebagai perlakuan awal sebelum penggunaan disinfektan. Hal tersebut 

dikarenakan BEW memiliki sifat antimikroba yang dapat menghambat dan 

meningkatkan kepekaan mikroorganisme terhadap disinfektan (Hricova et al, 2008).  

 

Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa hasil negatif dari direct plating tomat ceri 

AEW bertahan lebih lama daripada tomat ceri yang dicuci dengan klorin. Hal tersebut 

dikarenakan nilai ORP pada larutan klorin yang digunakan ORP merupakan salah satu 

faktor yang memiliki pengaruh cukup besar dalam aktivitas dalam pencucian lebih kecil 

dibandingkan ORP pada AEW. Menurut Rahman et al (2016), germisidal. Semakin 

besar nilai ORP dari suatu cairan pencuci maka semakin efektif cairan pencuci tersebut 

dalam membunuh mikroorganisme (aktivitas gerimisidal).  

 

Germisidal adalah suatu sifat yang dapat membunuh mikroorganisme. Electrolyzed 

water yang memiliki sifat germisidal yang kuat adalah acidic electrolyzed water. HOCl 

dan OCl
-
 merupakan senyawa-senyawa yang berperan penting dalam aksi germisidal, 

namun senyawa yang paling mempengaruhi adalah HOCl. Aksi germisidal diawali 

dengan aksi OCl
-
 terionisasi (terkandung dalam air) yang tidak dapat masuk ke dalam 

membran sel mikroorganisme, dikarenakan membran tersebut terdiri dari lapisan lemak 

yang bersifat hidrofobik. Karena tidak dapat melakukan penetrasi, OCl
-
 mengoksidasi 

mikroorganisme dari luar sel sehingga terjadi perpecahan dinding dan membran sel. 

Pada saat yang bersamaan OCl
-
 melakukan inaktivasi protein fungsional yang ada pada 

membran plasma. Aktivitas germisidal kemudian dilanjutkan oleh HOCl, yang 
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merupakan klorin aktif dengan efek germisidal terbesar. HOCl dapat melakukan 

penetrasi melewati lapisan lemak yang ada pada membran plasma dengan cara difusi 

pasif.  Penetrasi HOCl dapat berhasil dikarenakan sifat HOCl yang netral dan ukuran 

yang sederhana. Aksi germisidal yang dilakukan oleh HOCl menyerang sel 

mikroorganisme dr dalam dan luar, sehingga dapat mempercepat inaktivasi 

mikroorganisme. Hasil dr aktivitas germisidal yang dilakukan oleh HOCl dan OCl
-
 

yaitu penghambatan aktvitas enzim yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk 

pertumbuhan, merusakan membran dan DNA, dan mengacaukan sistem transportasi 

makanan pada sel (Rahman et al, 2016). 

 

4.4. Hubungan Antar Karakteristik Tomat Ceri 

4.4.1. Hubungan Total Padatan Terlarut dengan Kadar Asam Total 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap total padatan terlarut dan kadar asam total, 

dapat diketahui bahwa hubungan total padatan terlarut berbanding terbalik dengan kadar 

asam total. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hofman et al (1997) dalam Novita et al 

(2012), yang menyatakan bahwa proses respirasi menggunakan asam organik sebagai 

substrat untuk menghasilkan sumber energi dan gula. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kadar asam total akan menurun seiring meningkatnya kandungan gula.  




