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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Keamanan pangan merupakan upaya pencegahan bahan pangan dari tiga cemaran utama 

yaitu cemaran fisik, kimia dan biologi. Bahan pangan harus aman untuk dikonsumsi dan 

tidak menggangu keshehatan manusia (PPRI, 2004). Salah satu bahan pangan yang 

memiliki risiko keamanan pangan adalah tomat cherry. Tomat cherry merupakan buah 

dengan sumber vitamin dan mineral yang baik bagi kesehatan. Selain dikonsumsi dalam 

keadaan segar buah tomat juga banyak dimanfaatkan sebagai bumbu masakan dan 

bahan baku dari suatu industri (Scientific Committee on Food, 2002). Tomat 

cherrytermasuk kelompok makanan yang memiliki umur simpan relatif pendek 

(perishable food). Kerusakan buah pada umumnya terjadi setelah masa pasca panen. 

Kerusakan yang dialami bisa terjadi akibat kerusakan fisik, kimia dan mikrobiologi 

yang dapat merugikan jika tidak dapat ditangani dengan baik. Menurut Kader (2012), 

jumlah kerusakan produk segar dapat mencapai 2-15% di negara maju dan 20-50% di 

negara berkembang. 

 

Berdasarkan Statistik Pertanian (2016), luas panen tomat di Jawa Tengah pada tahun 

2014 dengan total produksi 602.794 (ku) dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 

sebesar 624.049 (ku), namun ketika memasuki tahun 2016 menurun menjadi 615.859 

(ku). Kemudian berdasarakan kontribusi produksi pada tahun 2016, Jawa Tengah 

menyumbang sebesar 602.794 (ku) dari 883.243 (ku).Permintaan tomat justru 

mengalami peningkatan walaupun produksi mengalami penurunan. Berdasarakan 

Susenas (2016), konsumsi tomat pada tahun 2015 sebesar 1065,42 kg dan naik menjadi 

1149,16 kg pada tahun 2016.  

 

Tomat cherrysering dikonsumsi secara langsung. Namun, tomat berisikosebagai buah 

yang mengandung banyak kontaminan yang berbahaya bagi kesehatan khususnya 

pestisida. Penggunaan pestisida, dan pupuk kimia telah menjadi perhatian utama dalam 

konsumsi pangan, karena risikonya terhadap kesehatan (Scientific Committee on Food, 

2002). Penanganan yang tepat diperlukan demi menjagakualitas mutu buah hingga 

sampai ke tangan konsumen. Proses pencucian merupakan langkah utama dalam 
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mengurangi kontaminasi sehingga kualitas buah tetap terjaga. Pencucian dengan air 

bersih saja hanya dapat membuang sisa kotoran seperti tanah dan debu, namun belum 

tentu mengurangi jumlah mikroba yang terdapat pada buah tomat. Pada umumnya, 

dalam dunia industri cairan pencuci buah yang paling sering digunakan adalah klorin, 

karena jenis cairan pencuci ini memiliki harga yang relatif murah dan mudah untuk 

diperoleh. Klorin merupakan senyawa cairan pencuci yang umum digunakan dalam 

pencucian buah segar dan efektif dalam mengurangi jumlah mikrooganisme kontaminan 

yang terdapat pada buah.Electrolyzed Water (EW) juga merupakan suatu cairan pencuci 

yang dapat mengurangi jumlah mikroorganisme pada suatu bahan pangan(Koseki et al., 

2001).  

 

Electrolyzed water merupakan cairan pencuci yang diperoleh dari hasil elektrolisis 

dengan tegangan listik berkisar antara 10 sampai 20 V (Kosekiet al., 2004). 

Electrolyzed water banyak digunakan sebagai bahan pencuci produk pangan karena 

tidak berbahayadan dapat menginaktivasi bakteri dan mikrooganisme patogen. 

Electrolyzed water bersifat bersifat bakterisidal, fungisidal, dan virusidal (Hati et al., 

2012).Penggunaan acidic elecrolyzed water (AEW) sebagai cairan pencuci dan 

penyemprot lebih baik dibandingkan klorin karena lebih ramah lingkungan dan tidak 

berbahaya bagi kesehatan manusia. 

 

Pada penelitian ini digunakan electrolyzed water yang bersifat asam (AEW) dan 

basa(BEW) serta Air Klorin 100 ppm dan Air Kran sebagai kontrol. Buah tomat yang 

telah dicuci, kemudian disimpan dan mendapatkan perlakuan semprotsetiap hari dengan 

cairan pencucimenggunakan bottle mist. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

tingkat efektifitas dari setiap jenis cairan pencuci dalam mengurangi jumlah 

mikrooganisme pada permukaan buah tomat cherry dan mempertahankan kualitas 

kesegaran buah tomat berdasarkan karakteristik fisik, kimia dan mikrobiologi. 

Parameter kesegaran yang diuji selama pernyimpanan pada suhu ruang adalah warna 

dan tekstur (parameter fisik), kadar air dan kadar asam (parameter kimia). Pengujian 

mikrobiologi dilakukan dengan uji total bakteri (Total Plate Count) menggunakan 

media Nurtrient Agar(NA) untuk air sebelum dan sesudah pencucian dan direct plating 
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bagian ”calyx” pada buah tomat dengan menggunakan media agarPotato Dextrose Agar 

(PDA). 
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1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Tomat Cherry 

Klasifikasi Tomat Cherry (Solanum lycopersicum L. var Cerasiforme): 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Order  : Solanales 

Famili  : Solananceae 

Genus  : Solanum L 

Spesies :Solanum lycopersicum L 

Varietas : Solanum lycopersicum L. var cerasiforme 

(Peralta dan Spooner, 2000).  

 

Tomat cherrymerupakan tanaman yang berasal dari familysolananceae, tomat cherry 

memiliki sistem perakaran tunggang dengan diameter yang berukuran 10-25 mm dan 

bobot 25-30 gram (Thai Agriculture Standard, 2007). Tomat cherry pada umumnya 

berwarna merah muda, oranye atau kuning. Tomat cherrymemiliki dinding kulit buah 

yang paling tipis dibandingkan dengan jenis tomat yang lain, hal ini dikarenakan 

ukurannya yang tergolong kecil.  

 

Calyxatau bagian pucuk pada buah tomat pada umumnya akan dihilangkan ketika pasca 

panen, namun pada buah tomat cherry bagian calyxini harus tetap ada(USDA, 

2005).Calyx yang hilang pada buah tomat akan memeprcepat proses respirasi pada 

buah, sehingga akan mempengaruhi kualitas buah (Huang et al., 2010).Tomat 

merupakan buah dengan kandungan nutrisi yang baik bagi kesehatan, dimana buah 

tomat memiliki kandungan potassium, folat, dan vitamin A, C dan E. Selain, mineral 

dan vitamin, buah tomat juga mengandung serat yang dapat menurunkan risiko penyakit 

kanker. Pada buah tomat juga terdapat antioksidan tinggi seperti karotenoid dan 

polifenol yang juga berperan dalam menurunkan risiko kanker (Novita et al, 2015). 

Komposisi nutrisi buah tomat dapat dilihat pada Tabel 1.   
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Tabel 1. Komposisi Nutrisi Buah Tomat 

Komponen 

Nilai Nutrisi 

dalam 100 gram 

tomat 

Nilai Nutrisi dalam 

1 cup Tomat 

Cherry(149 gram) 

Energi 18 Kcal 18 Kcal 

Karbohidrat 3.9 g 5.8 g 

Protein 0.9 g 1.31 g 

Total Lemak 0.2 g 0.30 g 

Kolesterol  0 mg 0 mg 

Serat Pangan 1.2 g 1.8 g 

Gula 2.63 g 3.92 g 

Vitamin   

Folat 15 µg 22 µg 

Niasin 0.594 mg 0.885 mg 

Riboflavin 0.019 mg 0.028 mg 

Thiamin 0.037 mg 0.055 mg 

Vitamin A (IU) 833 IU 1241 IU 

Vitamin A (RAE) 42 µg 63 µg 

Vitamin B6 0.080 mg 0.119 mg 

Vitamin C 13.7 mg 20.4 mg 

Vitamin E 0.54 mg 0.80 mg 

Vitamin K 7.9 µg 11.8 µg 

Elektrolit   

Sodium 5 mg 7 mg 

Potassium 237 mg 353 mg 

Mineral   

Kalsium 10 mg 15 mg 

Besi 0.27 mg 0.40 mg 

Magnesium 11 mg 16 mg 

Mangan 0.15 mg 0.2 mg 

Fosfor 24 mg 36 mg 

Zinc 0.17 mg 0.25 mg 

Phyto-nutrients   

Carotene-ß 449 µg 669 µg 

Carotene-α 101 µg 151 µg 

Lutein-zeaxanthin 123 µg 183 µg 

Lycopene 2573 µg 3834 µg 

(USDA National Nutrient database, 2016)  

 

Tomat cherry merupakan buah yang termasuk perishable food yaitu buah yang cepat 

mengalami kerusakan. Kerusakan buah sendiri dapat diakibatkan oleh kerusakan 

mekanis, kimia dan mikrobiologi.Menurut (Thai Agriculture Standard 1530-2007), 

kualitas tomat dikelompokkan menjadi 3 kelas yaitu “Extra Class” yang masuk ke 

dalam kelompok ini memiliki kualitas yang baik dari segi penampakan, bentuk yang 

seragam dan tidak terdapat defect sama sekali. Kemudian kelas kedua adalah “Class I”, 

tomat yang masuk ke dalam kelompok ini hanya boleh memilki sedikit defect pada 

warna, kulit dan bentuk. Kelas ketiga adalah “Class II”, tomat yang masuk dalam 

kelompok ini hanya boleh memilliki sedikit defect pada bentuk dan juga warna, dan 
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apabila terdapat kerusakan pada bagian kulit buah tidak boleh berpengaruh serius 

terhadap kualitas buah, kemudian jika terdapat crack pada buah tidak boleh melebihi 3 

cm. Berdasarkan tingkat kematangan buah tomat, menurut USDA (1991), terdapat 6 

tingkatan kematangan berdasarkan warna pada buah tomat yang dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Tingkat Kematangan Buah Tomat 

Tingkat Kematangan  Keterangan 

Green Bagian permukaan buah tomat berwarna hijau 

Breakers Terjadi perubahan warna hijau menjadi kuning terang, dan 

bagian berwarna pink atau merah hanya 10% 

Turning >10% tetapi <30% perubahan warna hijau pada tomat menajdi 

campuran kuning terang, pink, dan merah. 

Pink >30% tetapi <60% bagian permukaan tomat berubah menjadi 

warna pink dan merah 

Light red >60% dan <90% pada bagian permukaan agrerat menunjukkan 

warna pinkish-red atau merah. 

Red  >90% bagian permukaan agrerat menunjukkan warna merah 

(USDA, 1991). 

 

Pigmen merupakan penentu warna pada buah yang terbagi menjadi 4 kelompok yaitu 

klorofil, antosianin, flavonoid, dan karotenoid. Warna buah tomat dipengaruhi oleh 3 

pigmen yaitu klorofil (warna hijau), β-karoten (warna orange) dan likopen (warna 

merah), buah tomat masak mengandung lebih banyak likopen dan β-karoten(Novita et 

al., 2015). 

 

1.2.2. Penurunan Kualitas 

Produk segar seperti buah-buahan mudah mengalami penurunan kualitas setelahpasca 

panen. Penurunan kualitas buah dapat diakibatkan oleh proses metabolisme, kehilangan 

air, kerusakan fisik, kimia dan mikrobiologi.Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

penurunan kualitas buah antara lain: 

 

1) Respirasi  

Buah memiliki jaringan hidup yang akan terus bekerja selama proses pematangan, 

terutama pada buah klimaterik. Tomat merupakan buah klimaterik yang proses 

metabolismenya terus berjalan selama masa pematangan. Proses respirasi merupakan 



7 

 

 

proses utama yang terjadi pada proses metabolisme buah selama masa pematangan. 

Pada proses respirasi, akan terjadi oksidasi senyawa organik dan menghasilkan CO2 dan 

H2O yang menyebabkan proses pematangan terjadi. Temperatur menjadi faktor penting 

dalam proses respirasi, semakin tinggi suhu penyimpanan maka tingkat respirasi akan 

semakin meningkat sehingga dapat berpengaruh terhadap penampakan fisik buah 

(Huang et al., 2010).Pada proses pematangan akan terjadi peningkatan respirasi, kadar 

gula reduksi, kadar air dan terjadi penurunan kadar asam sehingga tekstur buah tomat 

akan menjadi lunak(Purwadi et al.,2007). Pada buah tomat terdapat lapisan wax alami 

yaitu cuticle yang berperan dalam mengurangi laju respirasi buah(Leide et al., 2007). 

 

2) Transpirasi 

Pada proses transpirasi kandungan air pada buah akan menguapdari stomata dan calyx. 

Kehilangan air pada buah dapat berpengaruh terhadap kehilangan berat buah dan 

penampilan fisik buah, sehingga menjadi keriput dan kisut(Huang et al., 

2010).Penurunan tekstur buah juga dapat diakibatkan oleh enzim polygalacturonase 

(PG) yang mendegradasi pektin pada jaringan dinding buah. Faktor-faktor lain yang 

berpengaruh terhadap tekstur buah yaitu kandungan air, suhu, relative humidity dan 

kandungan mineral buah (Yahia et al., 2005). 

 

3) Kerusakan Mekanis 

Kerusakan mekanis diakibatkan penanganan buah yang kurang baik selama masa 

pemanenan dan juga pasca panen. Buah yang terbentur, tertekan dan terjatuh selama 

proses penanganan dapat menyebabkan memar/luka sehingga kualitas buah menurun. 

Luka/memar pada buah dapat mengakibatkan buah mudah diserang oleh 

mikoorganisme perusak sehingga umur simpan buah menjadi pendek (Susiwi, 2009). 

 

4) Kerusakan Mikrobiologi 

Buah tomat memiliki kandungan air melebihi 93%yang kondusif bagi pertumbuhan 

mikrooganisme. Buah-buahan segar pada umumnya ditumbuhi oleh berbagai macam 

mikrooganisme (microflora) yang dapat menyebabkan kerusakan. Buah yang memiliki 

pH <4,5 akan mudah diserang oleh kapang, sedangakan buah yang memiliki pH >4,5 

akan diserang oleh bakteri dan kapang. Jenis kapang yang mungkin menyerang buah 
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dan sayuran segar adalah Alternaria, Botrytis, Botryosphaeria, Collectotrichum, 

Diplodia, Monilinia, Penicillium, Phomopsis, Rhizopus dan Sclerotina. Jenis bakteri 

yang umumnya menyerang adalah Erwinia dan Pseoudomonas. Infeksi oleh 

mikrooganisme dapat terjadi baik sebelum maupun sesudah pasca panen. Infeksi laten 

merupakan jenis infeksi yang terjadi pada buah yang tidak menunjukkan adanya gejala 

kerusakan pada buah. Infeksi laten ini akan timbul ketika kondisi pertumbuhan bagi 

mikrooganisme tersebut sudah memungkinkan. Penyakit dengan infeksi laten yang 

sering terjadi adalah anthracnose yang diakibatkan oleh Collectrotichum-

gloeosporioides (Huang et al., 2010). 

 

Umur simpan menjadi peranan penting bagi rantai pemasok produk bahan pangan untuk 

meningkatkan nilai jual suatu produk dipasaran. Faktor-faktor seperti flavor, warna dan 

terutama tekstur menjadi perhatian penting konsumen saat membeli produk. Beberapa 

cara untuk meningkatkan umur simpan buah tomat yaitu penyimpanan pada suhu 

rendah sehingga laju transpirasi berkurang. Pada penyimpanan dingin tekstur buah 

menjadi keras karena kadar air buah menurun dan ruang antar sel menciut sehingga 

kekuatan turgor buah meningkat.Buah tomat dapat bertahan selama 7 hari pada 

penyimpanan suhu 21,11ºC (Susiwi, 2009). Penyimpanan pada suhu rendah hanya 

boleh sekitar suhu 10º-15ºC dengan relative himudity (RH) 85-95%. Buah tomat yang 

disimpan didalam refrigeratordapat mengalami penurunan flavor hingga 30%, karena 

pada suhu rendah kandungan gula pada buah akan dirubah menjadi pati (Žnidarčič et al, 

2006). Penyimpanan buah dalam kemasan dapat menjaga kualitas buah. Polyethylene 

Terephthalate (PET) merupakan jenis kemasan yang memiliki struktur yang baik, tahan 

terhadap residu kimia, stabil pada suhu (-60ºC to 220ºC), memiliki permeabilitas gas 

dan tingkat perlindungan yang baik. Jenis kemasan plastik PET yang paling sering 

digunakan untuk buah adalah wide mouth jars (De Cort dan Godts, 2017 ; Shin dan 

Selke, 2014). 

 

Proses pencucian merupakan langkah awal untuk mengurangi kontaminasi bakteri 

patogen yang dapat menyebabkan kerusakan buah. Pencucian dengan air bersih saja 

hanya dapat membuang sisa kotoran seperti tanah dan debu, namun belum tentu 

mengurangi jumlah mikroba yang terdapat pada buah tomat. Klorin merupakan cairan 
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pencuci yang umum digunakan dalam pencucian buah segar dan efektif dalam 

mengurangi jumlah mikrooganisme kontaminan yang terdapat pada buah dan harganya 

juga terjangkau (Koseki et al., 2001). Selain klorin,electrolyzed water juga dapat 

dimanfaatkan sebagai senyawa cairan pencuci, karena memiliki sifat antimikroba dan 

aman untuk dikonsumsi (Hricova et al, 2008). 

 

1.2.3. Pengaruh Klorin 

Klorin merupakan disinfektan yang bekerja dengan cepat dan harganya yang relatif 

murah, sehingga cocok dalam pengolahan pangan. Klorin dapat merusak sel dan 

mempengaruhi DNA pada bakteri. Klorin harus digunakan pada konsentrasi 100-

250mg/liter, klorin bersifat korosif terhadap bahan yang terbuat dari logam. Oleh karena 

itu, waktu kontak dengan senyawa klorin perlu diperhatikan. Untuk mencegah 

timbulnya korosi, pH harus dijaga tinggi namun kondisi ini dapat menghilangkan 

sebagian aktivitas bakterisidal. Senyawa hipoklorit (HOCl) merupakan senyawa aktif 

pada klorin yang mematikan sel mikroba melalui penghambatan oksidasi glukosa oleh 

gugus sulfidril pengoksidasi (Wisneiwsky et al, 2000 ; EPA, 2011). Calcium 

hypoclorite (CaCl2O2) merupakan jenis cairan klorin yang paling sering digunakan 

dalam industri pangan. Klorin sendiri bersifat larut dalam air dan akan membentuk asam 

hipoklorat (HOCl) dan asam klorida (HCl)(Suslow, 1997). Penggunaan klorin sebagai 

cairan pencuci memiliki dampak yang tidak baik bagi kesehatan karena dapat 

menghasilkan produk samping yang berbahaya bagi kesehatan (Suslow, 1997). 

 

1.2.4. Pengaruh Electrolyzed Water 

Electrolyzed watermerupakan suatu konsep yang pertama kali berkembang di Rusia. 

Pada tahun 1980 elecrolyzed water pertama kali diterapkan sebagai cairan desinfeksi 

peralatan rumah sakit yang kemudian digunakan dalam industri makanan. Selain itu, 

U.S Enviromental Protection Agency telah menyetujui bahwa electrolyzed water dapat 

digunakan dalam dunia industri (Hricova et al., 2008). Proses elektrolisis dapat dilihat 

pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Proses Elektrolisis Pada Air 

(Modifikasi dari Hricova et al., 2008) 

 

Electrolyzed water merupakan cairan pencuci yang diperoleh dengan proses elektorlisis 

menggunakan tegangan listikberkisar antara 10 sampai 20 V (Kosekiet al., 2004). 

Aktivitas antimikroba dari electrolyzed water karena adanya oxidation-reduction 

potential (ORP), hypochlorite ion (OCl
-
) dan kandungan hypochlorous acid (HOCl) 

yang merupakan klorin aktif (Pangloli & Hung, 2011).  Pada pembuatan cairan 

elektolisis akan dihasilkan dua tipe larutan yaitu AEWyang memiliki pH 2-3 dengan 

ORP sekitar 1100 mV, tinggi akan oksigen terlarut dan klorin sekitar 10-90 ppm. 

Larutan kedua yaitu BEW yang memiliki pH 10-13 dengan ORP sekitar -900 sampai -

800 mV dan tinggi akan hydrogen terlarut. AEW memiliki sifat antimikrobial yang 

kuat, sedangkan BEW biasanya digunakan sebagai cairan pembersih sebelum di 

treatment dengan AEW. pH yang rendah pada AEW mampu mengurangi pertumbuhan 

bakteri dan HOCl yang merupakan klorin aktif dapat merusak membran 

mikroorganisme(Rahman et al., 2016). 

 

Pada pH 3-7 klorin yang dihasilkan dari pembentukan gas HOClberperan dalam 

menginaktivasi mikroorganisme, sedangkan pada pH 8 OCl
- 

akan lebih banyak 

dibandingkan HOCl. Hydro radical akan dihasilan saat terjadi penetrasi HOCl ke 
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membrane sel. HOCl akan merusak metabolisme yang menyebabkan dekarboksilasi 

asam amino, kerusakan sintesis protein, bereaksi dengan asam nukleat, purin dan 

pirimidin sehingga kematian mikrooganisme terjadi. pH yang rendah berkontribusi 

untuk memperlambat pertumbuan mikroorganisme dan meningkatkan sensitifitas dari 

pemukaan sel terhadap penetrasi HOCl(Hricova et al., 2008).  

 

OCl
- 
kurang efektif dibandingkan dengan HOCl yang merupakan residu klorin pada pH 

asam, hal ini dikarenakan OCl
-
 tidak dapat merusak membran sel yang memiliki lapisan 

lemak, dimana OCl
-
 hanya dapat mengoksidasi dan menginaktivasi protein pada plasma 

membran dari luar sel. HOCl memiliki kemampuan mereduksi mikroorganisme 80 kali 

lebih efektif dibandingkan dengan OCl
-
.Bakteri aerobik tumbuh pada ORP 200-800 

mV, sedangakan bakteri anaerobik tumbuh pada ORP -700-200 mV. ORP menunjukkan 

kemampuan oksidasi terhadap mikroorganisme, semakin tinggi ORP maka tingkat 

oksidasi akan semakin baik untuk merusak sel dan membunuh mikrooganisme (Hricova 

et al., 2008).  

 

Kandungan klorin electrolyzed water akan berkurang pada penyimpanan 100 jam 

dengan keadaan terbuka akibat proses evaporasi, sedangkan pada penyimpanan tertutup 

klorin akan hilang karena proses dekomposisi. Faktor yang mempengaruhi aktivitas 

antimikrobial dalamAEW yaitu suhu, agitasi dan komponen organik. Semakin tinggi 

suhu maka penurunan jumlah mikrooganisme semakin signifikan, namun dapat 

menyebabkan penurunan residu klorin yang terkandung. Penyimpanan klorin pada suhu 

rendah dapatmenjaga stabilitas klorin dan ORP. Penambahan proses agitasi akan 

meningkatkan penurunan jumlah mikroorganisme yang berada pada bagian permukaan 

produk pangan (Hricova et al., 2008).Perlakuan agitasi akan menurunkan residu klorin 

pada electrolyzed water hingga 5 kali lipat karena semakin banyak residu klorin yang 

bereaksi dengan sel mikroorganisme (Len et al., 2002). 

 

Pada penelitian Hati et al.(2012), menjelaskan bahwa pencucian dengan Electrolyzed 

water pada buah segar dapat menurunkan 2,6 log 10 CFU/gpopulasi bakteri. 

Electrolyzed water dapat menginaktifasi bakteri vegetatif dan endospor. Menurut Islam 

et al.(2015), mikroorganisme hasil isolasi yang terdapat pada permukaan buah tomat 
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yaitu viable bacteria (4.5 log CFU/g), coliform bacteria (2,3 log CFU/g), E.coli (19,9 

log CFU/g), Staphylococcus aureus dan Listeria spp (3,8 log CFU/g) dan Yersenia spp 

(1,7 log CFU/g). Klorin dengan konsentrasi 200 ppm dapat menurunkan 2,0 log CFU/g 

dari bakteri patogen serta mereduksi bakeri penyebab food-borne disease. Perendaman 

selama 10 menit dapat mereduksi bakteri aerob,mesofil, koliform dan jamur sebanyak 

1-2 log (Koseki et al., 2003). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipengaruh aplikasi perendaman dan 

penyemprotan dengan beberapa jenis cairan pencuci terhadap umur simpan buah tomat 

cherry yang ditinjau dari karakterstik fisik, kimia, dan mikrobologis pada penyimpanan 

suhu ruang. 

 


