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4. PEMBAHASAN 

 

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu selada yang ditanam secara 

hidroponik. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam dengan memberikan nutrisi 

maksimal bagi tanaman dengan media tanam yaitu air. Menurut (Warganegara et al., 

2015) penanaman selada secara hidroponik merupakan cara yang efisien, produktif, dan 

ramah lingkungan dibandingkan dengan penanaman secara konvensional. Sistem 

hidroponik ini memudahkan untuk pengontrolan tanaman, sehingga kualitas yang 

dihasilkan dapat lebih unggul dengan nutrisi yang cukup. Selain itu, kelebihan dari 

hidroponik adalah bercocok tanam tanpa mengenal musim serta tidak membutuhkan 

lahan yang luas (Lonardy, 2006 dalam Mas’ud, 2009). PT Agrofarm Bandungan dipilih 

sebagai pemasok bahan untuk penelitian ini karena adanya proyek kerjasama antara 

perusahaan dengan Fakultas Teknologi Pertanian, Unika Soegijapranata.  

 

Tanaman selada termasuk dalam famili Compositae (Asteraceae) yang memiliki empat 

varietas, yaitu selada kepala (Lactuca sativa var. capitata L.), selada silindris (Lactuca 

sativa var. longifolia Lam.), selada daun atau keriting (Lactuca sativa var. crispa L.), dan 

selada batang (Lactuca sativa var. asparagine Bailey, sin. L. sativa va. Angustana Irish). 

Penelitian dilakukan menggunakan varietas selada daun atau keriting yang tidak 

membentuk krop. Teksturnya hampir sama selada kepala dengan tepi berumbia (Pracaya, 

2007). Selada termasuk dalam kelompok sayur segar yang bersifat perishable atau mudah 

rusak. Kerusakan dicegah dengan proses pasca panen yang sesuai (Rizkika, 2015). 

 

Setelah dilakukan pemanenan, selada harus dibersihkan dari kotoran yang menempel 

serta untuk menghilangkan panas lapang dengan cara pencucian. Pencucian dilakukan 

dengan menggunakan beberapa jenis larutan pencuci yang tidak hanya membersihkan 

kotoran saja, tetapi juga mengurangi jumlah mikroorganisme secara signifikan. Jenis 

larutan pencuci yang digunakan dalam penelitian ini yaitu EAW, ERW, Ca(ClO)2, dan 

air kran. Air kran digunakan sebagai kontrol dalam penelitian ini, sehingga bukan 

bertindak sebagai desinfektan. Masing –masing larutan pencuci dikarakterisasi 

berdasarkan pH, ORP, dan DO. Karakter pH, ORP, dan DO berperan penting dalam 

menginaktivasi mikroorganisme (Cui et al., 2009). 
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EAW memiliki pH terendah dibandingkan dengan jenis larutan pencuci lainnya, namun 

memiliki nilai ORP tertinggi. Kebalikannya, ERW memiliki pH tertinggi, tetapi memiliki 

nilai ORP terendah. Rahman et al., (2016) menjelaskan bahwa jika nilai ORP rendah, 

maka nilai pH akan semakin meningkat.  Pada pH rendah seperti EAW akan dihasilkan 

klorin jenis HOCl yang berdisosiasi menjadi gas klor, sehingga memiliki daya sanitasi 

lebih kuat dibandingkan ERW. HOCl akan masuk kedalam membran sel germinal dan 

akan memproduksi hidroksil radikal yang memiliki aksi antimikroba melalui oksidasi. 

Oksidasi mengakibatkan campuran sufhidril pada sel permukaan mengganggu jalur 

metabolisme dan akan menginaktivasi sel bakteri.  

 

Nilai pH air kran telah memenuhi syarat untuk pencucian bahan pangan dengan pH netral 

(Okull & Laborde, 2004). Nilai ORP Ca(ClO)2 yang lebih tinggi dibandingkan dengan air 

kran diakbitkan karena senyawa HOCl yang dihasilkan dari pencampurannya dengan 

aquades. Nilai pH yang tinggi pada Ca(ClO)2 disebabkan oleh pembentukan OH- dari 

penguraian basa kuat Ca(OH)2  (Setiawan et al., 2013). 

 

Nilai DO dipengaruhi oleh jumlah oksigen yang terlarut dalam masing-masing larutan 

pencuci. Hal ini disebabkan oleh reaksi oksidasi yang melepaskan oksigen. Kemudian 

oksigen terserap oleh air, sehingga jumlahnya yang terlarut dalam air meningkat  

(Setiawan et al., 2013). Pada Tabel 3, nilai DO EAW yang tinggi (15.7±0.57 mg/L) sesuai 

dengan Huang et al. (2008), sedangkan nilai DO ERW sebesar 8.05±0.13 mg/L  tidak 

sesuai dengan Kim & Kim (2006) yaitu antara 1.3 hingga 3.5 mg/L,. Nilai DO Ca(ClO)2 

telah sesuai dengan Setiawan et al. (2013) yaitu > 6 mg/L. Dalam Cui et al., (2009) 

dijelaskan bahwa nilai ORP berbanding terbalik dengan nilai DO. Dimana nilai ORP yang 

meningkat akan diikuti dengan nilai DO yang menurun. Dalam penyimpanan EAW, nilai 

DO menurun drastis pada dua hari pertama dan berada pada titik jenuhnya di hari ke lima 

hingga tujuh dengan nilai 7-9 mg/L. 

 

Kemasan yang digunakan berbahan PET berukuran 23cmx10cmx7,5cm, sehingga 

memudahkan proses penanganan dan mencegah proses pelayuan terjadi dengan cepat 

(Mareta & Awami, 2011). Apabila kemasan tidak memiliki ruang ketinggian cukup, maka 
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proses metabolisme yang masih terjadi membuat kualitas selada menjadi menurun. 

Penurunan kualitas ini disebabkan oleh uap air yang dihasilkan dari proses respirasi dan 

tidak adanya jalan keluar (Rizkika, 2015). Penggunaan kemasan PET dipilih oleh PT 

Agrofarm karena kesesuaian serta kelebihan yang dimiliki. Kemasan PET memiliki sifat 

kuat, relatif tahan panas, harganya murah, serta inert. Sifat inert berarti tidak bereaksi 

maupun menyebabkan reaksi kimia. Kemasan PET termasuk dalam jenis thermoplastic 

yang berarti dapat mencair pada suhu tertentu dan dibentuk kembali atau dengan kata lain 

dapat di daur ulang (Surono, 2013). Penggunaan kemasan PET bukan tanpa kelemahan. 

Apabila kemasan PET terus-menerus digunakan maka lapisan monomernya akan meleleh 

dan berisiko menghasilkan zat karsinogenik, sehingga kemasan ini direkomendasikan 

untuk digunakan satu kali saja (Karuniastuti, 2014). 

 

Langkah akhir sebelum dilakukan pengujian fisik, kimia, dan biologis adalah 

penyimpanan selada dalam refrigerator selama 14 hari dengan suhu 4,23±0,15oC dan RH 

80,33±6,43%. Proses metabolisme selada masih terjadi setelah panen. Proses 

metabolisme ini yang membuat selada menjadi tetap segar selama beberapa waktu hingga 

sampai ke konsumen. Proses metabolisme yang dimaksud adalah respirasi yang 

menghasilkan CO2, uap air, dan panas. Air akan ditranspirasikan ke lingkungan. Proses 

respirasi yang cepat akan membuat selada cepat mengalami penurunan kualitas karena 

adanya perombakan komponen organik (karbohidrat, lemak, dan protein) menjadi lebih 

sederhana. Laju respirasi ini juga bergantung pada umur selada saat dipanen. Selada yang 

masih muda memiliki sel-sel yang lebih aktif, sehingga laju respirasi lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang lebih dewasa. Penyimpanan selada menjadi salah satu faktor 

penentu umur simpan. Untuk mendapatkan umur simpan yang lebih lama, lingkungan 

penyimpanan harus mampu memperlambat laju respirasi dan laju transpirasi, mengurangi 

oksigen, meningkatkan konsentrasi CO2, serta menjaga kelembaban udara sekitar selada. 

Dalam Utama (2001) disebutkan bahwa kelas respirasi selada berada pada tingkat 

moderat yang berarti tidak rendah dan tidak tinggi pada suhu 5oC. Laju penurunan 

kualitas meningkat dua hingga tiga kali pada setiap kenaikan suhu 10oC.  
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4.1. Tekstur dan Warna 

Tingkat kesegaran selada selalu dinilai dari penampilan sensorinya yaitu tekstur, warna, 

maupun aromanya. Proses penuaan selada ditandai dengan kelayuan daun, kehilangan 

warna hijau akibat degradasi klorofil, serta bau yang tidak sedap akibat senyawa volatil 

yang muncul. Menurut Pardede (2013) hilangnya klorofil pada sayuran ditunjukkan 

dengan naiknya nilai L (lightness). Reaksi pencoklatan juga mengakibatkan penurunan 

nilai warna. Degradasi klorofil dipengaruhi oleh produksi etilen pada selada selama 

penyimpanan. Etilen merupakan gas dari senyawa organik hidrokarbon paling sederhana 

(C2H4) (Utama, 2001). Pada penelitian ini (Tabel 5) penyimpanan selama 14 hari setelah 

pencucian tidak memberikan perubahan warna yang signifikan di seluruh bagian selada 

pada perlakuan semua larutan pencuci. Hanya ditemukan beberapa bagian yang 

mengalami pencoklatan akibat jaringan selada yang memar dan rusak seperti pada 

patahan daun yang terjadi setelah panen atau selama proses dari panen hingga 

pengemasan. Pardede (2013) menjelaskan bahwa warna coklat yang timbul merupakan 

akibat dari terpaparnya fenol pada oksigen serta adanya aktivitas enzim 

polifenoloksidase. 

 

Tekstur selada ditentukan oleh sifat protopektin pembentuknya yang diperoleh dari 

esterifikasi senyawa pektin. Tinggi atau rendahnya esterifikasi pektin dipengaruhi oleh 

metil-ester yang terdapat pada struktur selada. Protopektin yang bersifat tidak larut air 

mengalami beberapa proses enzimatik yang membuatnya menjadi larut air. Pertama 

protopektin berubah menjadi asam pektinat dengan bantuan enzim protopektinase. Asam 

pektinat ini memiliki sifat koloidal yang sebagian rantai panjangnya masih mengalami 

esterifikasi dan bersifat sedikit larut air. Kemudian bagian metilester dari asam pektinat 

dipotong dengan bantuan enzim pektinmetilesterase (pektase) menjadi asam poli D-

galakturonase (asam pektat). Asam pektat inilah yang bersifat larut air serta tidak 

mengalami proses esterifikasi lagi. Terakhir asam pektat berubah menjadi D-galakturonat 

dengan bantuan enzim polygalakturonase. Perubahan ini yang membuat tekstur selada 

menjadi tidak tegar selama penyimpanan (Wills et al., 1989; Walter and Taylor, 1991 

dalam Pardede, 2013). Pencucian selada dengan larutan pencuci EAW menghasilkan nilai 

tekstur yang lebih stabil terlihat pada Gambar 6 daripada larutan pencuci lainnya. 

Seringkali tekstur menjadi parameter utama dalam penentuan selada masih layak 



32 

 

 

 

konsumsi atau sudah tidak layak. Selama penyimpanan selada terjaga suhu dan kondisi 

lingkungan sekitarnya, maka tekstur selada masih dapat dipertahankan lebih dari tujuh 

hari.  

 

4.2. Kadar Air 

Kadar air menurun seiring berjalannya waktu yang disebabkan oleh perpindahan air dari 

dalam ke luar selada. Karena tekanan uap air di udara lebih rendah daripada didalam 

selada. Kadar air dari selada relatif tinggi, sehingga penguapan air berlangsung cepat. 

Suhu refrigerator juga mempengaruhi terbukanya stomata pada selada (Utama et al., 

2007). Kadar air selada pada penggunaan larutan pencuci EAW yang lebih stabil 

dibandingkan dengan larutan pencuci lainnya. Hal ini membuktikan bahwa proses 

respirasi dari selada terhambat. 

 

Penyimpanan menggunakan kemasan PET yang memiliki ruang pada ketinggiannya. 

Ruang tersebut bertujuan untuk proses keluarnya uap air dari selada. Kemasan yang tidak 

memiliki ruang akan membuat selada tersusun padat, sehingga menimbun banyak uap air 

dalam kemasan akibat proses respirasi terus berlangsung (Rizkika, 2015). Ruang pada 

kemasan membuat penanganan lebih mudah dan bertujuan menghambat proses pelayuan 

seperti yang telah disebutkan (Mareta & Awami, 2011). 

 

4.3. Mikrobiologi 

Selada yang dikonsumsi langsung berisiko menimbulkan keracunan makanan oleh 

mikroorganisme. Kontaminasi silang (cross-contamination) antara selada dan peralatan 

yang digunakan dari panen hingga ke pengemasan memungkinkan mikroorganisme 

menempel dan tumbuh (Yang et al., 2003).  

 

Bakteri patogen seringkali mengkontaminasi sayuran termasuk selada, misalnya 

Eschericia coli, Salmonella spp, Staphylococcus aureus, dan Listeria monocytogenes 

(Sagong et al., 2011). Eschericia coli dan Salmonella spp termasuk jenis bakteri gram 

negatif yang berbentuk batang. Bakteri gram negatif memiliki sifat mudah menyerap 

larutan, dengan demikian zat terlarut dalam larutan pencuci dapat memasuki dinding sel 

bakteri dengan mudah. Penghambat masuknya zat terlarut pada dinding sel bakteri yaitu 
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peptidoglikan, sehingga dibutuhkan konsentrasi zat terlarut yang pekat untuk dapat 

menembus dinding sel bakteri (Lingga & Rustama, 2006). Staphylococcus aureus 

termasuk dalam bakteri gram positif yang berbentuk bulat. Listeria monocytogenes juga 

termasuk dalam bakteri gram positif menurut SNI 2897:2008. Bakteri gram positif 

mengandung lipid maupun lemak yang lebih rendah daripada bakteri gram negatif. 

Namun bakteri gram negatif memiliki dinding sel lebih tipis daripada bakteri gram positif. 

Dinding sel bakteri gram negatif terdiri dari lapisan tipis peptidoglikan yang diluarnya 

terdapat lapisan yang mengandung fosfolipid, protein, serta lipopolisakarida (LPS). 

Dinding sel bakteri gram positif terdiri dari lapisan tebal peptidoglikan yang didalamnya 

mengandung senyawa teikoat dan lipoteikoat (Rostinawati, 2009). EAW dapat mereduksi 

mikroba dengan baik karena pencucian dilakukan dengan EAW yang masih segar atau 

baru diproduksi (Yang et al., 2003). Analisis jumlah mikroba dalam sayuran dilakukan 

dengan metode TPC atau Total Plate Count. Metode ini merupakan cara menghitung 

jumlah koloni dengan bantuan media agar (Yunita et al., 2015). 

 

Dari hasil penelitian ini (Gambar 9), pertumbuhan koloni dengan larutan pencuci EAW 

masih tergolong rendah dibandingkan dengan larutan pencuci lainnya. Nilai ORP yang 

tinggi mempengaruhi senyawa HOCl. HOCl yang dihasilkan oleh EAW dapat menembus 

dinding sel, sehingga menginaktifkan pertumbuhan mikroorganisme (Kim et al., 2001). 

Dalam Yunita et al. (2015) disebutkan bahwa bahan makanan yang dikatakan aman 

adalah jika memiliki nilai TPC <1 x 108 CFU/mL. Hasil pengujian TPC dengan media 

NA selama 14 hari menunjukkan angka yang masih dibawah standar. Selada masih aman 

untuk dikonsumsi jika disimpan dalam refrigerator dengan suhu 5oC. Buckle et al. (1987 

dalam Fadhillah et al., 2013) menyatakan bahwa beberapa jenis bakteri tahan terhadap 

suhu rendah hingga pembekuan, tetapi pertumbuhannya terhambat. Pada suhu 5oC hanya 

bakteri jenis psikrofil saja yang mampu bertahan hidup. Dalam Yang et al. (2003) 

dijelaskan bahwa hasil sampingan dari proses elektrolisis air yaitu HClO, OCl-, Cl2, OH, 

dan O3 yang efektif untuk menginaktivasi mikroorganisme. 

 

Hasil penelitian menunjukkan jumlah koloni pada selada yang dicuci dengan larutan 

EAW menghasilkan rata-rata kepadatan dan pertumbuhan mikroba yang lebih rendah 

seperti tersaji dalam Gambar 9. Electrolyzed water memiliki efektivitas antimikroba yang 
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berarti dapat mencegah bahkan membunuh mikroorganisme pada selada. Efek 

antimikroba ini ditentukan oleh karakteristik kimianya yaitu nilai ORP, DO, dan pHnya. 

Yang et al. (2003) menyatakan bahwa electrolyzed water secara signifikan lebih efektif 

dalam menginaktivasi mikroba daripada air klorinasi. Hubungan ORP dengan pH 

berbanding terbalik. Jika nilai ORP menurun, maka nilai pH meningkat. Nilai pH 

Ca(ClO)2 lebih tinggi daripada EAW yang membuktikan bahwa EAW memiliki daya 

antimikrob yang lebih tinggi, karena nilai ORP EAW menjadi lebih tinggi.  Seperti yang 

telah disebutkan bahwa nilai ORP yang tinggi mempengaruhi senyawa HOCl yang 

dihasilkan oleh EAW dapat menembus dinding sel sehingga dapat menginaktifkan 

pertumbuhan mikroorganisme (Kim et al., 2001). HOCl memiliki daya sanitasi yang kuat 

80 kali lipat OCl-. Rahman et al. (2016) menjelaskan bahwa ion OCl- tidak dapat 

menembus dinding sel membran mikroba karena adanya lapisan lemak. Lapisan lemak 

dimiliki oleh bakteri gram negatif. Sedangkan HOCl dapat menembus lapisan lemak 

ganda dari membran plasma dengan difusi secara pasif, sehingga tidak hanya 

menginaktivasi aktivitas bagian luar mikroba saja. HOCl dan OCl- telah terbukti dapat 

menghambat aktivitas enzim yang berperan dalam pertumbuhan mikrobia, merusak 

membran serta DNA melalui ion OH- dan kemungkinan menurunkan kapasitas 

transportasi membran. Visualisasi inaktivasi mikroorganisme ini terlihat pada Gambar 1. 


