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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Penelitian Pendahuluan 

 

Penelitian pendahuluan dilakukan dengan merendam Gracilaria verrucosa dalam 

larutan serai pada konsentrasi 15%, 20%, dan 25% dari berat sampel untuk 

menghilangkan bau amis pada Gracilaria verrucosa. Konsentrasi serai ditentukan 

berdasarkan trial error yang dilakukan peneliti. Penentuan konsentrasi serai dilakukan 

dengan uji sensori aroma menggunakan uji Ranking Hedonic Test. Berdasarkan hasil 

sensori konsentrasi serai yang paling disukai panelis adalah 25% (Gambar 9). Kegunaan 

serai dalam penelitian pendahuluan ini adalah untuk menghilangkan bau amis karena 

menurut Bota et al. (2016), serai mengandung minyak atsiri yang bernama citronella oil 

yang memiliki aroma segar seperti lemon sehingga efektif untuk menghilangkan aroma 

amis dari Gracilaria verrucosa. 

 

4.2. Penelitian Utama 

 

4.2.1. Uji Aktivitas Antioksidan, Kandungan α-Tokoferol, dan Total Fenol pada 

Acar Gracilaria verrucosa 

 

Aktivitas antioksidan, kandungan α-tokoferol, dan total fenol pada acar Gracilaria 

verrucosa dari hari ke-0 hingga hari ke-4 mengalami kenaikan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Fastawa et al. (2016) bahwa fermentasi dapat meningkatkan aktivitas 

antioksidan. Banyaknya total fenol berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan yang 

dihasilkan. Menurut Melannisa et al. (2011) semakin tinggi total fenol semakin tinggi 

pula aktivitas antioksidannya.  

 

Aktivitas antioksidan di uji menggunakan metode DPPH karena menurut Moktan et al. 

(2014) metode ini adalah metode untuk mengukur aktivitas antioksidan yang lebih cepat 

dan mudah daripada metode yang lain. Prinsip metode ini menurut Fan et al. (2009) 

adalah DPPH merupakan radikal bebas sehingga antioksidan dalam bahan pangan akan 

memberikan atom hidrogen kepada DPPH sehingga terjadi DPPH menjadi stabil. 

Semakin tinggi aktivitas antioksidan maka intensitas warna ungu DPPH akan menurun 

disertai dengan absorbansi yang akan menurun juga (Molyneux, 2004). Pada Tabel 1. 
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dapat dilihat nilai aktivitas antioksidan paling rendah pada hari ke-0 sebesar 23,16 ± 

0,28 dan yang paling tinggi pada hari ke-4 sebesar 33,01 ± 0,35 (Tabel 1).  Kenaikan 

aktivitas antioksidan dari hari ke-0 hingga hari ke-4 sebanyak 42,55%. Menurut 

Suhardini & Zubaidah (2016) meningkatnya aktivitas antioksidan karena adanya fenolik 

bebas yang terbentuk saat fermentasi, semakin tinggi kadar fenoliknya maka semakin 

tinggi pula aktivitas antioksidannya. 

 

Nilai kandungan α-tokoferol paling rendah pada hari ke-0 sebesar 10,64 ± 0,76 dan 

yang paling tinggi pada hari ke-4 sebesar 21,19 ± 0,78. Peningkatan α-tokoferol selama 

proses fermentasi dikarenakan adanya peningkatan total fenol karena α-tokoferol 

merupakan senyawa monofenolik, bagian kepala tokoferol memiliki cincin fenol.         

α-tokoferol sendiri memiliki fungsi sebagai antioksidan karena tokoferol dapat 

menyumbangkan atom hidrogen pada radikal bebas. 

 

Analisa total fenol menggunakan reagen folin-ciocalteu, metode ini umum digunakan 

sebagai standar penentuan kandungan fenolik total setara massa ekivalen asam galat 

(Meng et al., 2011). Prinsip metode ini adalah terjadinya reaksi oksidasi senyawa fenol 

dalam suasana basa oleh pereaksi folin-ciocalteu dan menghasilkan kompleks berwarna 

biru. Menurut Blainski et al. (2013) peningkatan intensitas warna biru akan sebanding 

dengan jumlah senyawa fenolik yang ada pada sampel. Kandungan total fenol pada 

sampel yang paling rendah pada hari ke-0 sebesar 344,94 ± 8,12 dan yang tertinggi pada 

hari ke-4 sebesar 528,08 ± 7,41. Seiring dengan bertambahnya waktu fermentasi maka 

kandungan total fenol mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan 

Primurdia & Kusnadi (2014) bahwa kandungan gula dalam acar memicu pertumbuhan 

bakteri asam laktat, bakteri asam laktat akan merombak gula menjadi metabolit primer 

(asam laktat) dan metabolit sekunder (polifenol) sehingga dengan berjalannya waktu 

fermentasi dan semakin banyak bakteri asam laktat yang berkembang maka bakteri akan 

semakin banyak memecah glukosa menjadi asam laktat dan polifenol. Setelah dilakukan 

uji korelasi dapat dilihat bahwa terdapat korelasi yang kuat antara aktivitas antioksidan 

dengan kandungan α-tokoferol, aktivitas antioksidan dengan total fenol, dan kandungan 

α-tokoferol dengan total fenol. 
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Berdasarkan uji yang sudah dilakukan pengolahan bahan pangan menjadi acar akan 

meningkatkan aktivitas antioksidan, α-tokoferol, dan total fenol. Oleh karena itu acar 

Gracilaria verrucosa ini semakin lama waktu fermentasi semakin baik untuk 

dikonsumsi. Setelah diketahui kandungan dari acar Gracilaria verrucosa ini dilakukan 

uji sensori supaya dapat mengetahui acar pada hari keberapa yang lebih disukai panelis.        

 

4.2.2. Uji Sensori Acar Gracilaria verrucosa 

 

Penelitian sensori dilakukan dengan 4 parameter yaitu aroma, rasa, tekstur, dan overall. 

Sensori diujikan kepada 30 panelis tidak terlatih yang sama dengan panelis sensori 

aroma Gracilaria verrucosa untuk menentukan konsentrasi larutan serai. Uji sensori 

dilakukan menggunakan metode Hedonic Ranking Test pada sampel acar Gracilaria 

verrucosa hari ke-0, 1, 2, 3, dan 4. Skor yang digunakan antara 1 hingga 5, 1 untuk 

sampel yang paling tidak disukai dan 5 untuk sampel yang paling disukai. Dalam 

metode hedonic ranking test setiap sampel harus memiliki skor yang berbeda.  

 

Berdasarkan Tabel 3. untuk parameter aroma, acar yang paling disukai adalah acar hari 

ke-3. Sedangkan yang paling tidak disukai panelis adalah aroma hari ke-0 karena 

dengan adanya penambahan waktu fermentasi maka akan menimbulkan aroma yang 

khas sehingga acar yang telah mengalami proses fermentasi lebih disukai panelis. Tetapi 

pada parameter aroma ini tidak terdapat perbedaan nyata antar sampel, sehingga adanya 

penambahan hari fermentasi tidak mempengaruhi aroma pada sampel secara signifikan. 

Pada parameter rasa yang paling disukai adalah acar pada hari ke-1, tetapi tidak terdapat 

perbedaan nyata antar sampel, penambahan hari fermentasi tidak mempengaruhi rasa 

pada sampel secara signifikan. Pada parameter tekstur yang paling disukai adalah 

tekstur hari ke-1 dan terdapat perbedaan nyata antar sampel. Sedangkan yang paling 

tidak disukai adalah tekstur hari ke-4, hal ini dapat disebabkan karena pada proses 

fermentasi akan merubah tekstur bahan pangan dari yang keras menjadi lebih lunak, 

tekstur yang terlalu lunak kurang disukai oleh konsumen. Secara keseluruhan (overall) 

panelis paling menyukai acar hari ke-1. Terdapat perbedaan nyata antara sampel hari 

ke-1 dengan sampel hari ke-0, 2, 3, dan 4. Acar pada hari ke-1 lebih dapat diterima oleh 

panelis karena tekstur yang lebih baik.  

  


