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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lalapan merupakan sayuran mentah yang biasa disajikan dengan makanan Indonesia. 

Kemangi banyak dikonsumsi dalam kondisi segar/mentah. Sayuran seperti kemangi dapat 

terkontaminasi selama proses budidaya di lahan pertanian, seperti melalui tanah, pestisida, 

maupun mikroorganisme. Risiko kontaminasi akan muncul apabila perlakuan pencucian 

sebelum konsumsi tidak dilakukan dengan benar. Kualitas dan keamanan suatu bahan 

pangan dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah proses pencucian bahan pangan 

sebelum diolah atau dikonsumsi. Pencucian bahan pangan merupakan tahapan penting yang 

dapat berpengaruh terhadap kesehatan sesorang yang mengkonsumsinya nanti, khususnya 

untuk bahan pangan yang dikonsumsi dalam keadaan segar/mentah. Pencucian dengan air 

mengalir saja terkadang tidak menjamin hilangnya pengotor dari bahan pangan. Oleh sebab 

itu, diperlukan bahan pencuci bahan pangan yang dapat menghilangkan zat pengotor 

maupun mikroorganisme pada permukaan bahan pangan.  

 

Bahan pencuci bahan pangan yang biasa digunakan adalah air keran dan klorin. Namun, 

kualitas air keran yang ada tidak menjamin tidak adanya bakteri patogen. Sedangkan 

penggunaan larutan klorin sebagai pencuci bahan pangan sangat efektif untuk 

menghilangkan zat pengotor dan mikroorganisme pada bahan pangan, namun senyawa 

klorin bersifat toksik. Maka dari itu, diperlukan pencuci bahan pangan alternatif lain yang 

tidak menimbulkan kerugian terhadap penggunanya.  Salah satu alternatifnya adalah 

electrolyzed water (EW). Beberapa penelitian menyebutkan bahwa EW memiliki daya 

antibakteri, dan telah terbukti aman sebagai pencuci bahan pangan. Namun, sampai saat ini 

penelitian tentang efektivitas EW sebagai pencuci untuk kemangi, salah satu lalapan yang 

penting, belum pernah dilakukan. Oleh sebab itu, penelitian untuk membuktikan daya 

antibakteri EW sebagai larutan pencuci untuk kemangi perlu dilakukan. 
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1.2 Tinjauan Pustaka 

Sayuran adalah salah satu bahan pangan sumber vitamin, protein, air, lemak, serat, dan 

asam amino bagi tubuh manusia. Terdapat beberapa cara untuk mengkonsumsi sayuran, 

yaitu diolah terlebih dahulu atau dimakan segar/mentah, contohnya salad dan lalapan. 

Lalapan adalah sayuran yang biasa disajikan beserta masakan Indonesia dalam keadaan 

mentah. Lalap menyerupai salad yang banyak dijumpai pada makanan barat, walau begitu 

ciri khas dari lalap yaitu sayur lalap tidak dimakan bersama saus (dressing) atau bumbu-

bumbu (Santi, 2017). Lalapan bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung zat gizi 

relatif tinggi seperti vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh. Kelebihan lalapan 

ketika dikonsumsi adalah zat - zat gizi yang terkandung di dalamnya tidak mengalami 

perubahan, sedangkan pada sayuran yang dilakukan pengolahan seperti dimasak terlebih 

dahulu, zat gizinya akan berubah sehingga kualitas atau pun mutunya lebih rendah dari 

pada bahan mentahnya (Natalia, 2014). Nilai gizi lalapan memang lebih baik daripada 

sayuran matang, namun risiko tertular bakteri penyakit juga lebih besar karena lalapan tidak 

melalui proses pemasakan (Santi, 2017).  

 

Banyak faktor yang memicu kontaminasi sayuran mentah, antara lain pestisida dan mikroba 

patogen dari tanah tempat tanaman tersebut tumbuh, terutama sayuran yang berkontak 

langsung dengan tanah. Penggunaan air irigasi yang tercemar dan penggunaan pupuk 

kandang atau kotoran manusia sebagai pupuk sayuran berisiko terhadap kontaminasi 

mikroorganisme seperti Salmonella, Escherichia coli (E.coli), Shigella, Listeria 

monocytogens, dan Norovirus dapat memicu penyakit (Rahal et al., 2014).  Berdasarkan 

survei di Amerika Serikat oleh Agricultural Marketing Service United States Department of 

Agriculture (USDA) pada tahun 2009, didapatkan sebanyak 29 sampel sayuran segar positif 

mengandung E.coli patogen dari 2.328 sampel produk sayuran segar dari pasar dan toko 

grosir bahan makanan.  

 

1.2.1 Kemangi (Ocimum sanctum L.) 

Kemangi ialah tanaman semak perdu yang dapat tumbuh tegak hingga 100 cm3 tingginya, 

dan dapat hidup di dataran rendah hingga ketinggian 500mdpl. Tanaman kemangi terdiri 



3 
 

 
 

atas, akar, batang, daun, dan bunga. Akar tunggang dan batang kemangi berkayu, berbuku-

buku, dan memiliki cabang banyak di bagian atas tanaman. Daun kemangi  hijau, tunggal, 

pertulangan daun menyirip, dan memiliki tangkai daun 0,5-2cm. Sedangkan bunganya 

berwarna putih, tumbuh dari ujung batang, cabang, dan ranting. berikut adalah klasifikasi 

tanaman kemangi : 

Regnum : Plantae 

Divisi : Spermatophyta 

Kelas : Dicotyledonae 

Ordo : Tubiflorae 

Famili : Labiatae (Lamiaceae) 

Genus : Ocimum 

Spesies : Ocimum sanctum L. 

(Santi, 2017) 

      

Menurut Andareto dalam skripsi yang disusun oleh Santi (2017) dengan judul “Pengaruh 

Substitusi Tepung Terigu Dengan Kemangi Sebagai Sumber Antioksidan dan Jambu Biji 

Sebagai Agen Oksidan Terhadap Karakteristik Fisikokimia Roti Manis”, definisi kemangi 

ialah salah satu lalapan di Indonesia yang dikenal dengan aromanya yang khas yang 

bersumber dari senyawa sitrat pada bunga dan daunnya. Daun kemangi mengandung 

minyak atsiri dengan eugenol 70,5% sebagai komponen utama. Selain berkontribusi 

terhadap bau khas kemangi, minyak atsiri kemangi juga memiliki sifat antioksidan yang 

mampu melawan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Antioksidan yang terdapat 

pada daun kemangi berupa senyawa fenolik (tokoferol, flavonoid, dan asam fenolat), 

senyawa nitrogen (alkaloid, turunan klorofil, asam amino, dan amina), serta betakaroten 

(Ulung, Gagas, 2014 ). Hal ini didukung oleh pendapat Andareto yang mengatakan bahwa 

antioksidan berupa flavonoid dan eugenol mampu mencegah pertumbuhan bakteri, virus 

dan jamur. Komposisi gizi kemangi setiap 100 gram bahan segar dapat dilihat pada Tabel 1. 
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 Tabel 1. Komposisi gizi kemangi setiap 100 gram 

Kandungan Jumlah (per 100 gram) 

Energi 46 kkal 

Protein 4,0 gram 

Lemak 0,5 gram 

Karbohidrat 8,9 gram 

Kalsium 8,9 mg 

Phospor 75 mg 

Fe 2,0 mg 

Vitamin A 750 RE 

Vitamin B 0,08 mg 

Vitamin C 50 mg 

Air 85 gram 

(Direktorat Gizi Depkes RI, 1981 dalam Santi, 2017). 

 

1.2.2 Pencucian Bahan Pangan  

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. Oleh sebab itu, diperlukan standar cairan pencuci untuk masing-masing jenis 

pengolahan. Umumnya, cairan pencuci yang sering digunakan dalam skala rumah tangga 

adalah air keran. Kualitas air keran setiap rumah tangga akan berbeda-beda. Hal ini 

dipengaruhi oleh pergatian musim, kondisi tanah, serta faktor lingkungan sekitar. Berbeda 

dengan segmen industri, air yang digunakan umumnya memiliki beberapa syarat, seperti 

jernih dan tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memilii rasa (Suslow, 1997).  

 

Namun, kondisi air tersebut belum tentu layak untuk dikonsumsi atau dijadikan cairan 

pencuci dalam bidan pangan. Jumlah dan jenis senyawa kimia serta koloni mikroorganisme 

yang terkandung dalam air akan membahayakan konsumen. Secara kimiawi, menurut 

Permenkes nomor 907/menkes/SK/VII/2002 tanggal 29 Juli 2002 tentang Syarat-Syarat dan 

Pengawasan Kualitas Air, air yang digunakan hendaknya tidak mengandung bahan-bahan 

kimia berbahaya, seperti besi (Fe), alumunium (Al), kalsium (Ca), air raksa (Hg), arsen 
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(As), barium (Ba), Flourida (F), dan derajat keasaman (pH). Dilihat dari segi mikrobiologis, 

air yang digunakan untuk mencuci harus bebas dari mikroorganisme pathogen atau 

mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Beberapa bakteri yang menjadi 

indikator pencemaran air dari bakteri pathogen adalah bakteri golongan coli, Salmonella, 

Clostridium perfingens.  

 

Mikroorganisme pada bahan pangan dapat dikendalikan dengan menambahkan disinfektan 

pada air pencuci. Jenis dan konsentrasi desinfektan yang digunakan tergantung pada jenis 

bahan yang dicuci.  Bahan desinfektan yang sering digunakan adalah klorin dengan 

konsentrasi 100-250mg/liter. Klorin bersifat korosif terhadap bahan yang terbuat dari 

logam. Sehingga, setelah pencucian dengan larutan klorin maka perlu dilakukan pembilasan 

untuk mengurangi konsentrasi khlorin sampai batas yang aman. Selain itu, pH juga harus 

dijaga tinggi sehingga aktivitas bakterisidal pun dapat dihambat (Wisniewsky et al, 2000 

dan EPA, 2011). Menurut Suslow (1997), cairan klorin yang sering digunakan dalam 

industry pangan adalah Calcium hypoclorite (CaCl2O2). Namun, Suslow (1997) juga 

berpendapat bahwa penggunaan klorin sebagai cairan pencuci memiliki dampak yang tidak 

baik untuk kesehatan, karena dapat menghasilkan produk samping yang berbahaya bagi 

kesehatan. Maka dari itu, terdapat alternatif lain, yaitu penggunaan electrolyzed water (EW) 

sebagai disinfektan pada pencucian bahan pangan. 

 

1.2.3 EW (Electrolyzed Water) 

Elektrolisis air adalah peristiwa penguraian senyawa air (H2O) menjadi oksigen (O2) dan 

hidrogen gas (H2) dengan menggunakan arus listrik sebesar 10V-20V (Koseki et al, 2004). 

Jadi dalam proses elektrolisis air akan menghasilkan oxidation-reduction potential (ORP), 

hypochlorite ion (OCl-) dan kandungan hypochlorous acid (HOCl) yang merupakan klorin 

aktif. Pangloli & Hung (2011) berpendapat bahwa ketiga senyawa ini berperan penting 

sebagai antimikroba dalam air elektrolisis.    



6 
 

 
 

 

Gambar 1. Proses Pembentukkan EW (Sumber : Henry &  Chambron (2013) yang telah 

dimodifikasi) 

 

Terdapat dua tipe larutan yang dihasilkan dari proses elektrolisis air, yaitu Acid Electrolysis 

Water (AEW) dan Base Electrolysis Water (BEW). AEW memiliki pH 2-3 dengan nilai 

ORP berkisar 1100 Mv. pH AEW yang cukup rendah mampu mengurangi pertumbuhan 

bakteri. AEW juga tinggi akan oksigen terlarut dan memiliki kandungan klorin 10-90 ppm. 

Sedangkan BEW, dengan pH 10-13 dan nilai ORP berkisar -900 mV sampai -800 Mv 

memiliki hydrogen terlarut yang tinggi. ORP menunjukkan kemampuan oksidasi terhadap 

mikroorganisme, semakin tinggi ORP maka tingkat oksidasi akan semakin baik untuk 

merusak sel dan membunuh mikrooganisme (Rahman et al., 2016).    

 

Kondisi asam (pH 3-7) pada AEW  menghasilkan residu berupa gas HOCl yang dapat 

menginaktivasi mikroorganisme serta meningkatkan sensitivitas dari permukaan sel 

terhadap penetrasi HOCl. Menurut Hricova et al. (2008), HOCl dapat merusak metabolisme 

yang menyebabkan dekarboksilasi asam amino, kerusakan sintesis protein, dan bereaksi 

dengan asam nukleat, purin dan pirimidin sehingga terjadi kematian pada mikrooganisme.  

 

Sedangkan dalam kondisi basa (pH 8) pada BEW akan menghasilkan residu berupa OCl-
. 

OCl-
 kurang efektif dalam menginaktivasi mikroorganisme, karena OCl-

 tidak mampu 
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merusak membrane sel yang memiliki lapisan lemak. OCl- hanya dapat mengoksidasi dan 

menginaktivasi protein pada plasma membrane dari luar sel (Hricova et al., 2008).  

 

1.2.4 Pengemasan 

Kemasan yang digunakan untuk menyimpan bahan pangan harus sesuai, karena dapat 

membantu mempertahankan kualitas bahan pangan tersebut, terlebih bahan pangan yang 

tergolong mudah rusak, seperti kemangi. Kemasan yang digunakan harus dapat melindungi 

bahan pangan dari kerusakan mekanis dan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan 

(Mareta & Nur, 2011). Kemasan plastik  seperti PET (Polyethylene terephthalate) sering 

dimanfaatkan sebagai kemasan pangan, mulai dari proses pengolah pangan hingga pangan 

siap santap. Sifatnyanya yang ringan, tidak mudah pecah, jernih, transparan, kuat, tahan 

pelarut, permeable terhadap gas dan kedap air, serta relatif aman untuk jadi pengemas 

bahan pangan merupakan keunggulan yang dimiliki kemasan PET (BPOM, 2008). 

Kemasan yang baik juga harus memberikan ruang yang cukup untuk bahan pangan, serta 

diberikan beberapa lubang pada kemasan plastik agar laju respirasi dan transpirasi pada 

bahan pangan masih dapat berjalan sehingga dapat menghambat kerusakan bahan pangan 

(Mareta & Nur, 2011). Selain untuk menjaga kualitas bahan pangan, kemasan juga dapat 

menambah nilai produk, sebagai media promosi, sehingga dapat menarik daya beli 

konsumen.     

 

1.2.3 Penyimpanan 

Bahan pangan yang telah dipanen namun belum akan dipasarkan atau diolah harus 

disimpan terlebih dahulu. Proses penyimpanan yang tepat dapat mempertahankan 

kesegaran bahan pangan. Setelah panen, respirasi pada sayuran seperti kemangi tetap 

berlangsung hingga sayuran tersebut membusuk. Proses repirasi dapat terjadi pada suhu 

optimum, yaitu suhu dimana proses metabolisme (seperti respirasi) berlangsung sempurna. 

apabila suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka proses metabolisme akan terhambat 

bahkan berhenti (Koswara, 2009). Penyimpanan pada suhu rendah seperti cold storage (4⁰C 

-10⁰C) dapat menghambat laju respirasi serta dapat menghambat aktivitas mikroorganisme 

pada sayuran. Namun, penyimpanan pada cold storage tidak dapat mempertinggi kualitas 
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sayuran. Apabila produk yang disimpan kualitasnya buruk, walaupun disimpan pada suhu 

rendah produk tidak akan bertahan lama, walupun laju respirasi dapat ditekan, namun tetap 

rentan kebusukan tinggi (Wongsheree et al., 2008). Oleh sebab itu, penanganan paska 

panen juga harus diperhatikan.            

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penggunaan beberapa cairan pencuci 

terhadap mutu daun kemangi (Ocimum sanctum L.) selama penyimpanan. 

 

 

 

 


