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4. PEMBAHASAN 

4.1 Pencucian 

Hasil pengukuran pH keempat larutan pencuci, yaitu AEW, BEW, klorin, dan air keran 

sangat beragam. Larutan pencuci AEW memiliki kadar pH terendah hingga 3,35. 

Sedangkan larutan pencuci BEW memiliki kadar basa hingga 8,97. Berbeda dengan AEW 

dan BEW, air keran justru memiliki pH yang bersifat netral, yaitu 7,02. Namun, klorin 

justru berada pada pH tertinggi, yaitu 9,02. Hal ini sudah sesuai dengan pendapat Rahman 

(2016), bahwa alat EW dapat memproduksi AEW dengan rentang pH 2-3, dan slightly 

BEW dengan rentang pH 8-10. Menurut Hicrova (2008), pH merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi aktivitas germisidal EW. Selain pH, aktivitas germisidal EW juga 

dipengaruhi oleh nilai ORP dan DO.   

 

Semakin tinggi nilai ORP maka semakin besar kemampuan oksidasinya. Berdasarkan hasil 

yang diperoleh, nilai ORP tertinggi terdapat pada larutan pencuci AEW. Tingginya nilai 

ORP dapat menghancurkan sel membran, mengoksidasi komponen sulfyhdryl pada 

permukaan sel, dan merusak proses metabolisme sehingga menginaktivasi sel bakteri. 

Sedangkan Wongsheree et al (2008) mengatakan bahwa kandungan DO (dissolved oxygen) 

berhubungan erat dengan nilai ORP. Semakin tinggi nilai ORP cairan pencuci, semakin 

tinggi pula DO yang terkandung didalamnya. Diketahui bahwa nilai DO tertiggi didapat 

oleh larutan pencuci AEW. Tingginya nilai DO menunjukkan semakin tingginya aktivitas 

germisidal. 

 

4.2 Uji Fisik 

Berdasarkan penampakan fisiknya selama penyimpanan, daun kemangi akan berubah 

warna menjadi gelap atau kehitaman. Hal ini merupakan proses browning atau reaksi 

pencoklatan akibat terpaparnya fenol dengan oksigen. Hal ini dapat terjadi pecahnya sel 

karena memar atau terpotong yang disebabkan penanganan paska panen yang kurang baik, 

sehingga substrat dan enzim bertemu dalam keadaan aerob dan terjadi browning enzimatis.  

Penyebab utama dalam proses browning terjadi karena adanya aktivitas enzim 
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polifenoloksidase (PPO) dalam daun kemangi. Terbentuknya quinon akibat oksidasi 

senyawa fenol dan polifenol oleh enzim polifenolase dan enzim fenolase, yang kemudian 

berpolimerisasi menjadi melamin, yaitu pigmen berwarna coklat adalah penyebab 

perubahan warna pada daun kemangi. Hal ini pula dapat dilihat dari nilai L* (lightness atau 

kecerahan) daun kemangi yang semakin menurun seiring lamanya penyimpanan. Berarti 

semakin lama penyimpanan warna pada penampakan daun kemangi semakin gelap.  Reaksi 

pencoklatan ini dapat dihindari dengan cara menghilangkan salahsatu komponen penyebab 

reaksi browning terjadi. Selain itu, pencoklatan pada daun kemangi juga dikuatkan dengan 

pendapat Novita et al (2015), yang mengatakan bahwa selama penyimpanan sayuran seperti 

kemangi akan mengalami degradasi klorofil. Namun, penyimpanan suhu rendah dapat 

memperlambat reaksi pencoklatan (Pardede, 2013). Penanganan paska panen harus 

dilakukan dengan benar, agar tidak tercipta luka pada produk pangan setelah dipanen. 

Penyimpanan pada suhu rendah tidak dapat mempertahankan kualitas produk apabila 

produk yang akan disimpan kualitasnya sudah buruk. Pemberian senyawa anti pencoklatan 

dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya reaksi browning, seperti pemberian senyawa 

sulfit, asam-asam organic, dan melakukan blanching produk. 

 

Pengujian tekstur sangat diperlukan karna dapat mengindikasikan kualitas dari daun 

kemangi sendiri. Daun kemangi akan mengalami perubahan fisik selama penyimpanan, 

seperti bentuk dan warna daun, serta kekerasan (uji kelayuan) daun kemangi. Berdasarkan 

hasil penelitian, uji kelayuan yang didapat selama penyimpanan mengalami kenaikan dan 

penurunan di awal, kemudian peningkatan secara serempak terjadi di hari ketiga. Namun, 

angka kekerasan yang didapat tidak jauh berbeda dari hari ke hari. Hal ini membuktikan 

bahwa penyimpanan pada suhu dingin dapat menjaga kualitas tekstur pada sayur. Nilai 

hardness daun kemangi 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 

keran, larutan klorin, AEW dan BEW.  
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Kenaikan angka pada grafik pada penyimpanan di awal hari menunjukkan masih 

berlangsungnya sisa respirasi dalam kemangi. Kemudian terjadi penurunan grafik 

disebabkan karena proses pelayuan daun sednag berlangsung. Proses respirasi yang telah 

usai, menyisakan proses transpirasi yang berlangsung secara terus-menerus. Proses 

transpirasi yang berlangsung secara terus-menerus akan mengakibatkan daun kemangi 

kehilangan banyak air (dehidrasi), sehingga daun menjadi layu dan busuk pada hari ketiga. 

Setelah busuk, yang tertinggal hanyalah serat daun. Menurut Ulung, Gagas (2014), struktur 

tanaman dibentuk dari poisakarida yang terdiri dari selulosa, pektin dan hemiselulosa, dan 

komponen non polisakarida, seperti lignin. Minimnya kadar air dalam daun kemangi dan 

hanya serat daun yang tertinggal di akhir penyimpanan menyebabkan tekstur daun kemangi 

menjadi liat. 

 

4.3 Uji Kimia 

Hasil penelitian menunjukkan semakin lama penyimpanan, semakin rendah prosentase 

kadar air yang diperoleh. Hal ini terjadi karena selama proses penyimpanan terdapat proses 

transpirasi. Proses transpirasi adalah proses penguapan air dalam daun akibat terbukanya 

stomata, hidatoda, dan lentisel pada permukaan daun kemangi. Pada suhu tinggi stomata 

akan terbuka lebih lebar dibandingkan saat suhu rendah. Penguapan air dapat berlangsung 

cepat apabila kadar air (85-98%) produk tinggi. Selain itu, perpindahan air dari dalam ke 

luar sayuran pun dapat terjadi apabila tekanan uap air di udara lebih rendah daripada 

didalam sayuran (Utama et al., 2007). 

 

Hal serupa terjadi pada nilai Aw pada daun kemangi yang juga mengalami penurunan 

selama penyimpanan. Semakin rendah kadar air pada suatu produk pangan, maka semakin 

rendah pula aktivtas airnya. Apabila kadar air ditentukan dalam bentuk persen (%) dengan 

skala 0-100, aktivitas air dinyatakan dalam decimal dengan skala 0-1,0 (Legowo dan 

Nurwantoro, 2004). Menurut Rahman et al. (2016), nilai aktivitas 0 berarti molekul air di 

dalam bahan pangan sama sekali tidak dapat melakukan aktivitas selama proses kimia. 

Sedangkan, nilai aktivitas air 1,0 berarti potensi air selama proses kimia dalam kondisi 

maksimal.  
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4.4 Uji Mikrobiologis 

Berdasarkan Hasil penelitian uji mikroba pada keempat jenis air pencuci, diketahui AEW 

yang memiliki angka pertumbuhan bakteri terendah dibandingkan yang lainnya. Sedangkan 

air keran adalah yang terbesar angka pertumbuhan bakterinya. Berbeda dengan pepton, 

pepton di sini digunakan untuk mencuci 3 lembar daun kemangi yang telah disimpan dan 

digunakan untuk pengujian mikroorganisme setiap harinya. Pepton digunakan sebagai air 

pencuci menggantikan aquadest karena pepton terkandung nutrisi yang dapat menunjang 

pertumbuhan dari bakteri. Diketahui daun kemangi memiliki daya antibakteri, maka 

diperlukan air pencuci yang dapat memberi asupan nutrisi tambahan (selain dari media) 

bagi pertumbuhan bakteri. Jumlah bakteri yang tumbuh pada air pencuci pepton sangat 

sedikit (<10) dikarenakan sebelum pengujian pepton disterilisasi terlebih dahulu. Sehingga, 

apabila terdapat bakteri di dalamnya, maka akan mati karena pemanasan pada tahap 

sterilisasi. 

 

Hasil penelitian uji mikroba pada daun kemangi sangatlah beragam. Selama 4 hari 

penyimpanan, laju pertumbuhan bakteri paling lambat terdapat pada daun kemangi yang 

dicuci menggunakan AEW. Kemudian diikuti oleh kemangi yang dicuci oleh air keran, dan 

BEW. Sedangkan laju pertumbuhan bakteri tercepat terjadi pada kemangi yang dicuci oleh 

larutan klorin. Jumlah bakteri terbanyak pada akhir penyimpanan pun terdapat pada daun 

kemangi yang dicuci dengan air klorin. Sedangkan jumlah bakteri paling sedikit di akhir 

penyimpanan terdapat pada daun kemangi yang dicuci oleh AEW. Hal tersebut sesuai karna 

AEW memiliki sifat germisidal, sehingga AEW lebih efektif dalam membunuh 

mikroorgnisme. Seperti pendapat Rahman (2016) yang mengatakan bahwa pH yang rendah 

pada AEW menghasilkan residu berupa gas HOCl. Gas ini dapat merusak metabolism sel 

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

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

Oleh sebab itu, AEW efektif menginaktivasi mikroorganisme karena dapat meningkatkan 

sensitivitas dari permukaan sel terhadap penetrasi HOCl (Hricova et al., 2008).   
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Sedangkan pada BEW  dengan pH yang cenderung tinggi akan menghasilkan residu berupa 

OCl-
. OCl-

 diketahui kurang efektif dalam menginaktivasi mikroorganisme, karena OCl-
 

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

mengoksidasi dan menginaktivasi protein pada plasma membrane dari luar sel (Hricova et 

al., 2008). Di samping karena pH, besarnya nilai ORP yang diikuti tingginya nilai DO pada 

cairan pencuci AEW menyebabkan tingginya aktivitas germisidal pada cairan tersebut 

(Rahman et al, 2016). Namun, jumlah mikroorganisme di akhir penyimpanan masih dalam 

batas aman, yaitu ALT <1x105 (BPOM, 2009) 

 

Berdasarkan hasil seluruh penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa AEW merupakan 

cairan pencuci yang memiliki kinerja paling baik dalam proses pencucian kemangi. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso, Phoa Adeline (2018 – belum 

terpublikasikan) yang berjudul “Physicochemical and Microbiological Characteristic of 

Cherry Tomato  (Solanum lycopersium L. ver. cerasiforme) Treated With Various Wahing 

Solutions”. Penelitian tersebut dilakukan dengan melakukan pencucian dari beberapa 

larutan pencuci (AEW, BEW, Klorin, Keran) pada buah tomat ceri. Hasil yang diperoleh 

pun serupa, yaitu AEW adalah larutan pencuci yang paling efektif dibandingkan larutan 

penucuci lainnya. Hasil yang serupa pun terjadi pada penelitian yang dilakukan Pratama, 

Nita (2018 – belum dipublikasikan) yang melakukan penelitian serupa dengan obyek selada 

(Lactuca sativa L.).        

 


