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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Selada umumnya dikonsumsi dalam keadaan mentah baik sebagai lalapan maupun salad.  

Sayuran mentah yang dikonsumsi secara segar beresiko menimbulkan penyakit. 

Penyebabnya yaitu kontaminan mikrobiologi serta kontaminan residu pestisida (Yani et 

al., 2016). Pestisida kimia biasanya digunakan pada penanaman selada konvensional. 

Kontmainan mikrobiologi yang sering ditemukan pada sayuran segar yaitu bakteri 

patogen, seperti Escheiricia coli, Staphylococcus aureus, dan coliform. 

 

Tingkat kontaminan yang cukup tinggi menyebabkan aspek mutu dan keamanan pangan 

sangat perlu diperhatikan, khususnya pada sayuran. Kontaminan mikrobiologi dan residu 

pestisida dapat dikurangi dengan perlakuan higien dan sanitasi seperti pencucian.(Yani et 

al., 2016). Air mengalir yang biasanya digunakan untuk mencuci sayuran hanya mampu 

untuk menghilangkan tanah dan kotoran lain yang tampak mata. Namun air tidak dapat 

menghilangkan mikroorganisme yang sukar terlihat dengan mata. Air mengalir memiliki 

efek yang terbatas atau tidak sama sekali pada populasi mikroorganisme 103 hingga 109 

CFU/g di sayuran segar (Koseki et al., 2001). Adapula yang memanfaatkan larutan klorin 

sebagai pencuci. Namun larutan klorin dapat bersifat karsinogenik bagi bahan pangan 

yang dinilai sebagai kerugian besar bagi kesehatan tubuh. Bersifat karsinogenik karena 

sumber klor dari kaporit akan membentuk senyawa trihalometan menyebabkan penyakit 

asma, penyakit kulit, efek toksik, memicu kanker kandung kemih. Maka dari itu 

diperlukan larutan pencuci lain yang tidak menimbulkan kerugian terhadap konsumen. 

Electrolyzed acidic water (EAW) memiliki pH ± 2,6 serta larutan ClO2 dapat digunakan 

sebagai alternatif larutan pencuci (Keskinen et al., 2009). Selain itu larutan NaOCl juga 

dapat dijadikan sebagai pembanding larutan pencuci sayur (Koseki et al., 2001).  

 

Penelitian ini menggunakan variasi larutan pencuci untuk dianalisa efektivitasnya dalam 

mengurangi jumlah mikroorganisme dan menjaga mutu selada berdasarkan karakteristik 

fisik, kimia, dan mikrobiologi. Setiap larutan pencuci juga dianalisa karakteristik 

kimianya. Hal tersebut yang menjadi faktor efeketif atau tidaknya suatu larutan pencuci. 
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1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Selada (Lactuca Sativa L.) 

Selada berasal dari wilayah beriklim sedang. Selada termasuk dalam sayuran daun. Di 

Indonesia tanaman selada dikenal sebagai tumbuhan dari timur Laut Tengah. Lactuca 

memiliki arti susu dalam bahasa romawi, karena cairan putih yang keluar saat pembelahan 

batang. Sedangkan sativa berarti dibudidayakan. Selada tumbuh dalam lingkungan 

dengan suhu yang rendah. Suhu tersebut mencegah pertumbuhan generatif seperti 

tumbuhnya bunga dan pembentukan biji (Syariefa et al., 2014).  

 

Pada saat ini masyarakat sudah sadar akan gizi seimbang untuk kesehatan tubuh. Sayuran 

merupakan bahan pangan utama yang berkontribusi pada gizi seimbang. Pada umumnya 

selada dimakan tanpa diolah atau mentah sebagai lalapan serta salad. Kelebihan dari 

sayuran yang dimakan dalam keadaan mentah yaitu tidak adanya perubahan zat-zat gizi 

yang terkandung didalamnya (Purba et al., 2012). Kandungan gizi pada selada dapat di 

lihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Gizi Selada dalam tiap 100 gram bahan 

Komposisi Gizi Kandungan 

Kalori (kal) 17,00  

Protein (g) 1,70  

Lemak (g) 0,30  

Karbohidrat (g) 3,00  

Kalsium (mg) 182,00  

Fosfor (mg) 27,00  

Zat Besi (Fe)(mg) 2,50 

Vitamin A (SI) 2,42  

Vitamin B1 (mg) 0,08  

Vitamin C (mg) 50,00  

(Rizki, 2013) 

 

1.2.2. Kerusakan Selada 

Selada termasuk dalam sayuran yang dapat langsung dikonsumsi tanpa adanya 

pengolahan terlebih dahulu, seperti pada lalapan atau seringkali pada salad buah. Pasca 

panen selada hingga ke konsumen memerlukan jalur distribusi yang tidak singkat serta 

dapat mengakibatkan kerusakan mekanis seperti hilangnya warna, air, dan terjadi 

pembusukkan. Semakin panjang jalur distribusi, maka tingkat kerusakan juga semakin 

tinggi. Kerusakan terjadi akibat tubrukan antar daun serta tangkai daun yang patah. 
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Pengolahan yang tepat dapat mencegah terjadinya kerusakan mekanis hingga sampai ke 

konsumen (Yanti et al. , 2016). 

 

Sayuran yang dimakan mentah juga menjadi tidak aman akibat adanya mikroorganisme 

dalam makanan. Hal ini menyebabkan pembentukan senyawa yang menimbulkan bau 

tidak sedap dan makanan menjadi tidak aman untuk dikonsumsi. Terdapat beberapa 

mikroorganisme yang menimbulkan penyakit bagi tubuh manusia, sehingga kualitas 

makanan harus diperhatikan secara bakteriologi, kimia, dan fisik. Bakteri patogen 

seringkali menjadi kontaminan mikrobiologi pada sayuran, misalnya Eschericia coli yang 

berasal dari kotoran manusia atau hewan serta Staphylococcus aureus yang memberi arti 

bahwa praktek higen yang belum maksimal (Yani et al., 2016). Ditinjau dari SNI 

7388:2009 batas maksimum cemaran E.coli dalam sayuran segar yang dikonsumsi 

langsung seperti selada yaitu <3/g dan Salmonella sp. negatif/25g. Menurut penelitian 

Purba et al. (2012) kandungan Eschericia coli pada lalapan selada di pasar tradisional, 

supermarket, dan restoran kota medan belum memenuhi syarat kesehatan yaitu 0 per gram 

sampel makanan. Bakteri patogen yang sering kali terdapat pada produk segar selain Ecoli 

yaitu Listeria monocytogenes dan Salmonella spp (Sagong et al., 2011). Kemudian 

bakteri coliform juga menjadi indikator adanya kontaminasi makanan, sehingga makanan 

yang akan dikonsumsi harus diperhatikan agar terbebas dari coliform. Adapun standar 

mutu selada pada SNI 01-136-1981 yang terdapat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Standar Mutu Selada Segar 

Kriteria 
Standar 

Mutu I Mutu II 

Keragaman sifat varietas Seragam Seragam 

Kepadatan Padat Cukup padat 

Kesegaran Segar Cukup segar 

Keseragaman Ukuran Seragam Seragam 

Kadar busuk maks. (%w/w) 1 1 

Kadar kotoran maks. (%w/w) 0,5 0,5 

Kerusakan maks. (%w/w) 5 5 

 

1.2.3. Pencucian Sayuran 

Pencucian bahan makanan merupakan tahap yang penting untuk dilakukan terutama jika 

bahan pangan yang segar akan langsung dikonsumsi dalam kondisi yang segar seperti 

buah dan sayuran. Pencucian dengan menggunakan air biasa hanya dapat menghilangkan 

kotoran fisik, namun tidak mengurangi jumlah mikoorganisme secara signifikan. Padahal 
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pengurangan jumlah mikroorganisme sangat penting dilakukan terutama untuk bahan-

bahan yang mudah rusak. Air kran memiliki pH antara 7 hingga 8 (Rahman et al., 2016). 

Menurut Yani et al. (2016) terdapat beberapa cara untuk menghilangkan kontaminan pada 

sayuran seperti, pembersihan, pengupasan, pemotongan akar atau kulit terluar, penucican 

dengan air mengalir, dan penggunaan larutan sabun atau sanitizer. Contoh sanitizer yang 

dimaksudkan yaitu klorin. 

 

Untuk menghilangkan kontaminan pada sayuran, dalam pencucian bahan pangan biasa 

digunakan senyawa disinfectant. Pencucian dengan disinfectant dapat mempengaruhi 

kualitas dan keamanan, serta memperpanjang umur simpan bahan pangan (Gil et al., 

2009). Hal ini terjadi karena salah satu tujuan utama pencucian bahan pangan adalah 

untuk mengurangi jumlah mikroorganisme atau bahkan menghilangkan mikroorganisme 

terutama yang bersifat patogenik yang ada pada bahan pangan. Pencucian bahan pangan 

menggunakan air dengan derajat keasaman (pH) yang berbeda akan menghasilkan 

efektivitas yang berbeda. Air untuk pencucian bahan pangan ada yang memiliki pH netral 

(pH 6-7), ada yang kisarannya asam (pH 2,4 - 3), dan ada pula yang basa (pH 9 -11) 

(Okull & Laborde, 2004; Loi-Braden et al., 2005; Rahman et al., 2010). 

 

Dalam industri pangan pencucian dilakukan dengan menggunakan klorin yang termasuk 

disinfektan. Klorinasi dapat mengendalikan kontaminasi mikroorganisme termasuk yang 

berasal dari air untuk proses mencuci. Klorinasi dapat dilakukan dengan sejumlah 

senyawa yang mengandung klor, seperti klorin, klorin dioksida (ClO2), sodium hipoklorit 

(NaOCl), kalsium hipoklorit (Ca(ClO)2), dan asam hipoklorit (HOCl). Penelitian 

mengenai efficacy berbagai senyawa disinfektan tersebut pada beragam buah dan sayur 

segar telah banyak didokumentasikan (Gil et al., 2009). Pencucian dan disinfeksi 

menggunakan NaOCl paling banyak diaplikasikan di industri pangan. Untuk disinfeksi 

yang efektif, residu konsentrasi klorin bebas harus berkisar 0,5 mg/l atau lebih tinggi 

dengan waktu kontak minimal 30 menit pada pH < 8. Dalam penelitian ini digunakan 

kaporit atau kalsium hipoklorit (Ca(ClO)2) yang diencerkan dengan aquades hingga 150 

mgr/L. Reaksi penguraian kaporit digambarkan dengan Ca(ClO)2 + H2O → Ca(OH)2 + 

HOCl. Larutan kaporit memiliki pH antara 9,2 hingga 10,07 dengan DO > 6 mg/L. Nilai 

DO dipengaruhi oleh daya oksidasi larutan yaitu terjadinya pelepasan oksigen. Semakin 
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tinggi daya oksidasi, maka semakin tinggi oksigen yang terserap oleh air yang 

mengakibatkan nilai DO meningkat. Karena jumlah oksigen yang terlarut semakin 

meningkat. Dalam reaksi oksidasi sumber klor dari kaporit akan membentuk senyawa 

trihalometan yang bersifat karsinogenik dan mutagenik. Semakin tinggi konsentrasi 

kaporit, maka semakin tinggi juga senyawa trihalometan yang dihasilkan. Dampak 

negatif dari penggunaan kaporit sebagai larutan pencuci sayuran terhadap kesehatan yaitu 

dapat menyebabkan asma, penyakit kulit, efek toksik, serta memicu kanker kandung 

kemih (Seriawan et al., 2013). Cara untuk mengurangi jumlah penggunaan kaporit, yaitu 

dengan larutan pencuci pengganti yaitu electrolyzed water. 

 

1.2.4. Electrolyzed Water 

Electrolyzed water didapatkan melalui proses elektrolisis dimana anoda dan katoda 

dipisahkan oleh membran untuk membentuk dua bagian yaitu bagian asam dan basa. 

Asam yang dihasilkan yaitu electrolyzed acid water yang memiliki pH 2,4 hingga 2,6 

dengan ORP 1000 mV hingga 1100 mV (Rahman et al., 2010). Huang et al. (2008) 

mengatakan bahwa EAW memiliki nilai dissolved oxygen (DO) yang tinggi. Basa yang 

dihasilkan dengan nama lain electrolyzed reduced water (ERW) memiliki rentang pH 10 

hingga 12, nilai ORP antara -400 hingga -900 mV, dan nilai DO rendah yang berkisar 1,3 

hingga 3,5 mg/l (M. Kim & Kim, 2006). Slightyly acidic electrolyzed water (SAEW) 

memiliki pH antara 5 hingga 6,5 dan ORP mendekati 850 mV, sedangkan slightly alkaline 

electrolyzed water (SAlEW) memiliki pH 8 hingga 10 (Rahman et al., 2016). EAW 

melarutkan gas klorin, dan ion hidroksida (OH-). Penelitian terdahulu menyebutkan 

populasi E.coli dapat diturunkan oleh EAW pada selada sebanyak kurang dari 1 log 

CFU/g hingga 4,6 log CFU/g tergantung dari metode inokulasi, perlakuan suhu, serta 

konsentrasi klorin (Keskinen et al., 2009). Waktu generasi E.coli yaitu 20 menit. Waktu 

generasi yaitu waktu yang dibutuhkan bakteri untuk membelah diri (Murwani, 2015). 

Electrolyzed water memiliki kemampuan oksidasi-reduksi yang tinggi yang 

menyebabkan dapat menembus dinding sel mikroorganisme atau memiliki sifat 

menginaktifkan pertumbuhan mikroorganisme tersebut (Kim et al., 2001). Penggunaan 

electrolyzed water juga telah dibuktikan dalam penelitian sebelumnya untuk pencucian 

dan penyemprotan pada tomat ceri yang mampu memperlambat proses kerusakan hingga 

11 hari dari sebelumnya 7 hari saja (Julita, 2018). 
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Efektivitas antimikroba electrolyzed water sangat dipengaruhi oleh ORP serta pH. Pada 

pH tertentu electrolyzed water akan membentuk berbagai jenis klorin, salah satunya yang 

terkuat yaitu HOCl. HOCl pada pH rendah akan berdisosiasi menjadi gas klor (Cl2), pada 

pH 5 hingga 6,5 HOCl memiliki sanitasi yang kuat 80 kali lipat OCl-, sedangkan pada pH 

tinggi akan berdisosiasi menjadi ion hipoklorit (OCl-). HOCl akan masuk kedalam 

membran sel germinal dan akan memproduksi hidroksil radikal yang memiliki aksi 

antimikroba melalui oksidasi. Oksidasi yang terjadi sangat merugikan berbagai lapisan 

sel karena adanya campuran sufhidril pada sel permukaan yang mengganggu jalur 

metabolisme dalam sel. Ini akan menginaktivasi sel bakteri. Nilai ORP akan menurun 

secara signifikan jika pH meningkat, karena kemampuan menginaktivasi mikroorganisme 

berkurang (Rahman et al., 2016).  

 

Gambar 1. Cara Kerja HOCl dan OCl- menginaktivasi bakteri 

(Rahman et al., 2016) 

 

1.2.5. Penyimpanan Selada dalam Refrigerator 

Selama penyimpanan selada terjadi perubahan-perubahan secara fisik yang menunjukan 

penurunan kualitas dari sayuran segar. Beberapa kerusakan yang terjadi antara lain 

kerusakan mekanis seperti kehilangan warna dan kehilangan air (Yanti et al., 2016) 

Proses kerusakan atau pelayuan selada dapat terjadi akibat penguapan air atau disebut 

juga dengan proses transpirasi yang cepat akibat terbukanya stomata, hidatoda, dan 

lentisel permukaan selada. Terbuka maupun tertutupnya stomata bergantung pada suhu 

sayuran tersebut. Pada suhu tinggi stomata akan terbuka lebih lebar dibandingkan saat 

suhu rendah. Penguapan air dapat berlangsung cepat apabila kadar air (85-98%) serta 

rasio antara luas permukaan dengan berat produk tinggi. Perpindahan air dari dalam ke 
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luar sayuran dapat terjadi apabila tekanan uap air di udara lebih rendah daripada didalam 

sayuran (Utama et al., 2007). 

 

Sayur segar juga dinilai dari segi warnanya. Kecerahan warna menjadi persepsi mengenai 

kesegaran selada, apabila warna semakin pudar membuktikan bahwa selada tidak lagi 

segar. Warna yang memudar berkaitan dengan stabil atau tidaknya pigmen warna seperti 

klorofil yang dikandung. Proses penuaan selada yang dipengaruhi oleh suhu dan waktu 

membuat warna selada memudar. Selada juga akan mengalami kerusakan menjadi 

bewarna coklat yang disebut dengan proses browning atau reaksi pencoklatan akibat 

terpaparnya fenol dengan oksigen. Aktivitas enzim menjadi penyebab utama proses 

pencoklatan pada selada. Enzim yang terlibat dalam pencoklatan enzimatik dikenal 

dengan nama polifenoloksidase (PPO). Kerja dari fenolase bersifat merusak dalam proses 

pencoklatan dalam jaringan tumbuhan yang memar dan rusak. Penyimpanan suhu rendah 

dapat memperlambat reaksi pencoklatan (Pardede, 2013). 

 

Sayuran memiliki suatu senyawa dalam pembentukan struktur dan tekstur sayur selama 

pematangan hingga penuaan yaitu senyawa pektin yang teresterifikasi menjadi 

protopektin. Protopektin memiliki sifat tidak larut air, namun pada saat sayur bertambah 

umurnya maka protopektin menjadi larut air dengan bantuan beberapa enzim pektin. Sifat 

larut air inilah yang mengakibatkan struktur dinding sel mengalami penurunan atau 

menjadi tidak tegar (Pardede, 2013).  

 

1.2.6. Kemasan Selada 

Salah satu cara mencegah proses pelayuan terhadap selada yang tergolong dalam 

perishable food (makanan mudah rusak) terjadi yaitu dengan cara pengemasan sayuran. 

Proses pengemasan ini bertujuan untuk melindungi produk dari kerusakan fisik, kimia, 

dan biologis yang dapat terjadi dari pencemaran, sehingga tetap aman hingga ke tangan 

konsumen. Bentuk selada yang berupa daun juga dapat dipermudah dengan adanya 

kemasan selama penyimpanan. Selain itu kemasan juga memiliki kelebihan untuk 

menambah nilai produk, sehingga dapat menarik daya konsumen pembeli. Pengemasan 

dipilih berdasarkan jenis mutu produk yang akan dilindungi.  
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Sifat yang harus dimiliki suatu kemasan yaitu permeabel terhadap oksigen atau udara, 

kedap terhadap air, relatif kuat, tidak mudah bocor, relatif tahan panas, harganya murah, 

non toksik, serta inert. Sifat inert berarti plastik tersebut tidak berekaksi serta tidak 

menyebabkan reaksi kimia. Jenis plastik PET singkatan dari poly ethylene theraphalate 

memiliki sifat yang sesuai untuk pengemasan selada. Penggunaan kemasan yang 

memiliki ruang pada ketinggiannya membuat penanganan lebih mudah serta menghambat 

proses pelayuan (Mareta & Awami, 2011). Menurut Rizkika (2015) Setelah dipanen, 

produk sayuran memiliki resiko penurunan kualitas yang cepat. Penurunan kualitas 

disebabkan karena proses metabolisme yang masih terjadi pada sayuran tersebut, 

sehingga apabila sayuran ditutup rapat dalam plastik akan menimbulkan uap air didalam 

plastik yang berarti terjadinya proses respirasi. Untuk mengatasi masalah tersebut plastik 

yang diigunakan untuk kemasan sebaiknya diberi sedikit lubang untuk jalan keluarnya 

uap air.  

 

1.3. Tujuan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas penggunaan EAW (electrolyzed 

acidic water), ERW (electrolyzed reduced water), larutan Ca(ClO)2 sebagai desinfektan 

dan pengaruh penggunaannya terhadap kualitas fisik, kimia, mikrobiologis selada 

(Lactuca Sativa L.) selama penyimpanan 14 hari di suhu 4,23±0,15oC dan RH 

80,33±6,43%. 


