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ABSTRACT

The aim of  this study was to determine the effect  of  apple vinegar concentration on the
quality of cucumber pickle (Cucumis sativus  L.). The method used in this study was experimental
method with completely randomized design (CRD) with one factor which consist of 5 treatments i.e.
1%, 2%, 3%, 4% and 5% of apple vinegar concentration. Parameters observed were chemical quality
(pH and Total Acid), organoleptic quality (color, odor, and flavor), and microbial quality (total of lactic
acid bacteria and total fungi). Chemical and organoleptic data were analyzed by analysis of variance
at  5%  significance  level  by  using  software  Co-Stat  and  difference  data  were  tested  further  by
Honestly Significant Difference (HSD) test. Microbial data were analyzed with a descriptive method.
The results showed that the concentration of apple vinegar significantly affected the quality of pH,
total acid, total lactic acid bacteria, quality of odor and flavor, but did not affect the quality of color and
total fungi. Concentration of 4% apple vinegar is recommended as the best treatment to produce
cucumber pickle due to best quality characteristic of cucumber pickle with pH 3,54, total acid 0,43,
total  lactic  acid  bacteria  6,23  Log  CFU/g,  total  fungi  <1,0  x  102 CFU/g,  with  whitey  color,  pikel
distinctive sour aroma, sourish flavor accepted by panelist and SNI 01-3784-1995.

Keywords : pickle, cucumber, apple vinegar, fermentation.

ABSTRAK

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi  cuka apel terhadap mutu
pikel  mentimun (Cucumis sativus  L). Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah metode
eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor yang terdiri dari 5 perlakuan yaitu
konsentrasi cuka apel 1%, 2%, 3%, 4% dan 5%. Parameter yang diamati yaitu mutu kimia (pH dan
Total Asam), mutu organoleptik (warna, aroma dan rasa) dan mutu mikrobiologi (Total Bakteri Asam
Laktat dan Total Jamur). Data hasil pengamatan kimia, organoleptic dianalisis dengan keragaman
pada taraf nyata 5% dengan menggunakan software Co-Stat dan apabila terdapat beda nyata maka
diuji  lanjut  dengan  uji  Beda  Nyata  Jujur  (BNJ),  sedangkan  data  mikrobiologi  dianalisis  secara
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi cuka apel memberikan pengaruh yang
berbeda nyata terhadap parameter pH, total asam, total bakteri asam laktat, mutu organoleptik aroma
dan rasa, namun tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap mutu organoleptik warna
dan  total  jamur.  Konsentrasi  cuka  apel  4%  direkomendasikan  sebagai  perlakuan  terbaik  untuk
menghasilkan pikel mentimun karena memiliki mutu terbaik dengan pH 3,54, total asam 0,43, total
bakteri asam laktat 6,23 Log CFU/g, total jamur <1,0 x 102 CFU/g,  dengan warna agak putih, aroma
khas pikel, dan agak berasa asam yang paling disukai panelis yang memenuhi syarat SNI 01-3784-
1995.

Kata kunci : pikel, mentimun, cuka apel, fermentasi
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PENDAHULUAN

Mentimun  (Cucumis  sativus  L)
merupakan buah sayuran dari keluarga labu-
labuan (Cucurbitaceae)  yang memiliki  bentuk
memanjang dengan warna hijau dengan garis
putih  kekuning-kuningan  ketika  masih  muda
dan  akan  berwarna  lebih  hijau  hingga  putih
ketika  semakin  tua  umur  buahnya  (Mas,
2016).  Manfaat  mentimun  dalam  kehidupan
sehari-hari,  antara  lain  sebagai  bahan
makanan, bahan untuk obat-obatan dan bahan
kosmetik. Hal ini karena mentimun merupakan
sumber mineral  dan vitamin.  Buah mentimun
mengandung zat-zat  saponin,  protein, lemak,
kalsium, fosfor, besi, belerang, vitamin A, B1,
dan C. Kandungan   (Sumpena, 2001).

Mentimun  mempunyai  nilai  komersial
di Indonesia dan memiliki pangsa pasar yang
luas mulai dari pasar tradisional hingga pasar
modern  (Permadi,  2015).  Menurut  Badan
Pusat  Statistik  (2014),  produksi  mentimun di
Indonesia pada tahun 2014 dengan luas areal
panen 48.578 hektar memproduksi  sebanyak
477.976 ton (BPS, 2014). Dari jumlah produksi
tersebut,  mentimun  dapat  dimanfaatkan
sebagai  bahan  non-pangan  seperti  dalam
industri  kecantikan  maupun  industri  pangan,
misalnya  dikonsumsi  dalam  keadaan  segar
atau  diolah  menjadi  panganan  seperti  salad
dan acar atau pikel (Permadi, 2015).

Pikel  adalah  sejenis  makanan  padat
yang  berasal  dari  sayuran  atau  buah  yang
diawetkan dengan menggunakan cairan asam.
Asam  tersebut  dapat  berasal  dari  proses
fermentasi cairan buah atau sayuran itu sendiri
atau  dapat  pula  ditambahkan  cuka  makan
(Wuriyandari,  2006). Proses pembuatan pikel
dilakukan  dengan  mengawetkan  bahan
pangan (sayuran atau buah) ke dalam larutan
dari  campuran  garam,  gula,  asam  atau
berbagai  jenis  rempah-rempah.  Menurut
Nugraha  (2017)  proses  pembuatan  pikel
meliputi  pencucian,  pembersihan  dan
pengecilan  ukuran  bahan  segar,  kemudian
direndam pada larutan garam dan difermentasi
selama 4 hari  pada suhu ruang.  Pembuatan
pikel  juga  dapat  dilakukan  dengan
penambahan  asam  cuka  pada  larutan
perendaman  buah  atau  sayuran  (Rukmana,
1994). 

Cuka merupakan cairan yang rasanya
masam dan pembuatannya melalui fermentasi
alkohol oleh bakteri untuk menghasilkan asam
asetat  (Illy,  2016).  Di  dalam  pengolahan
industri  pangan,  cuka  digunakan  sebagai
bahan  penambah  cita  rasa  dalam  masakan,
pembangkit  flavor  dan  sebagai  pengawet
makanan  (Afrianti,  2013).  Pada  dasarnya
semua cuka adalah asam asetat, namun ada

yang sintetis dan ada yang alami. Cuka yang
beredar  dipasaran  biasanya  dibuat  melalui
proses  kimiawi  (sintetis),  sedangkan  cuka
alami  terbuat  dari  fermentasi  sayuran,  buah,
atau biji-bijian yang pastinya lebih aman bagi
kesehatan  (Kurnia,  2014).  Salah  satu  jenis
cuka  alami  yang  banyak  diproduksi  di
masyarakat adalah cuka apel.

Cuka  apel  diproses  melalui
pengekstrakan sari buah apel sebagai substrat
fermentasi  alkohol.  Menurut  Buckle  (1987)
dalam Astuti (2006), dalam proses fermentasi
tahap  awal,  khamir  merombak  gula  menjadi
alkohol  dan  karbondioksida  yang  kemudian
dirubah  menjadi  asam  asetat  oleh  bakteri
asam  laktat.  Cuka  apel  memiliki  berbagai
manfaat  seperti  penambah  rasa,  pengawet
bahan  makanan  bahkan  untuk  pengobatan
sehari-hari  dalam rumah tangga (Caturryanti,
2008).  Cuka  apel  saat  ini  memiliki  nilai
populeritas  yang  cukup  tinggi,  namun
cenderung  hanya  digunakan  dalam  industri
kosmetik.  Menurut  Pratama (2014) cuka sari
apel  memiliki  efek antibakteri  yang signifikan
pada bakteri Salmonella typhi. Cuka apel juga
berpotensi  untuk  digunakan  sebagai
alternative  pengganti  cuka  sintetis  dalam
pembuatan pikel. 

Pembuatan  pikel  ditentukan
ditentukan  oleh  beberapa  hal  seperti  jenis
cuka  serta  konsentrasi  yang  digunakan.
Menurut Pradnyanita (2017) pada pembuatan
pikel cabai merah perlakuan kombinasi asam
asetat  dengan  konsentrasi  1,5%  dan  asam
sitrat 0,15% menghasilkan karakteristik aroma,
warna,  rasa  dan  tekstur  pikel  cabai  terbaik
dengan  pH  3,35.  Yuliana  (2014)  meneliti
penambahan asam asetat dan asam fumarat
dalam  pembuatatn  pikel  ubi  jalar  kuning
menunjukkan perlakuan terbaik diperoleh dari
kombinasai  asam  asetat  1%  dan  fumarat
0,2%,  dengan  karakteristik  kualitas  sebagai
berikut:  total  kapang,  khamir,  bakteri  bukan
asam laktat, dan bakteri asam laktat masing-
masing <30 koloni/ml, pH 3,18, warna orange
pucat,  beraroma  asam  dengan  tingkat
penerimaan panelis 87%. Putri (2003) meneliti
penggunaan  asam  cuka  dalam  pembuatan
pikel  mentimun  dengan  konsentrasi  0,8%;
1,4%  dan  2,0%  menunjukkan  pada  kadar
asam  cuka  2,0%  dengan  pengenceran  10-1

tidak ditemukan adanya kapang. Berdasarkan
uraian diatas maka telah dilakukan penelitian
tentang  “Pengaruh  Konsentrasi  Cuka  Apel
Terhadap  Mutu  Pikel  Mentimun  (Cucumis
sativus L)”

BAHAN DAN METODE

Bahan dan Alat
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Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam
penelitian  ini  adalah  cuka  apel  merk
TAHESTA,  garam  merk  DOLPIN,  air  merk
AQUA  dan  mentimun  segar.  Bahan  yang
digunakan untuk analisa yaitu medium de Man
Rogosa  Sharpe Agar  (MRSA),  dan medium
Potato Dextrose Agar (PDA).

Alat-alat  yang  digunakan  pada
penelitian ini adalah toples kaca, kompor gas
(Cosmos),  gelas  ukur,  talenan,  pisau,  jar
besar, jar kecil, sendok, plastik wrap, penjepit,
kertas label, timbangan analitik, baskom, dan
pH meter.

Metode
Metode  yang  akan  digunakan  dalam

penelitian  ini  adalah  metode  eksperimental
yang dilaksanakan di Laboratorium.

Rancangan  percobaan  yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
Rancangan  Acak  Lengkap  (RAL)  dengan
percobaan  faktor  tunggal  yaitu  konsentrasi
cuka (C) dengan perlakuan sebagai berikut:
C1= konsentrasi cuka 1%
C2= konsentrasi cuka 2%
C3= konsentrasi cuka 3%
C4= konsentrasi cuka 4%
C5= konsentrasi cuka 5%

Masing-masing  perlakuan  diulang
sebanyak  3  kali  sehingga  diperoleh  15  unit
percobaan. Data dari hasil pengamatan kimia
dan  organoleptik  dianalisis  keragaman
(Alaysis  of  Variance)  taraf  5% menggunakan
software Co-stat. Apabila terdapat beda nyata,
maka  dilakukan  uji  lanjut  menggunakan  Uji
Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5%
(Hanafiah,  2003),  sedangkan  pada  uji
mikrobiologi menggunakan metode deskriptif.

Parameter  yang  diamati  dalam
penelitian  ini  meliputi  parameter  mutu
mikrobiologis yaitu total  jumlah Bakteri  Asam
Laktat (BAL) dan total jamur (Fardiaz, 1993),
mutu  kimi  yaitu  total  asam  (Apriyanto,  dkk.
1989),  derajat  keasaman  atau  nilai  pH
(Sudarmadji,  dkk.  2007),  parameter  fisik  dan
organoleptik meliputi  warna,  aroma dan rasa
(Rahayu, 1998).

Proses Pembuatan Pikel Mentimun
1. Persiapan Bahan

Mentimun segar seberat 2 kg, dikupas
kulitnya, lalu dicuci hingga bersih.
2.  Pengecilan Ukuran

Mentimun dipotong kecil-kecil dengan
ukuran 6 x 1 x 1 cm.
3. Pencucian

Mentimun yang telah dipotong dengan
ukuran 6 x 1 x 1 cm kemudian dicuci kembali

untuk  membersihkan  sisa  sisa  kotoran,
kemudian ditiriskan.
4. Penimbangan

Mentimun  yang  telah  dicuci  dan
ditiriskan  kemudian  ditimbang  sebanyak  100
gram untuk setiap unit percobaan. 
5. Pemanasan

Setiap  unit  percobaan  sebesar  100
gram,  dilakukan  blanching pada suhu 60  ºC
selama  3  menit  yang  bertujuan  untuk
menginaktifkan  enzim  sehingga  dapat
mempertahankan  kualitas  mentimun  yang
digunakan.
6. Pendinginan

Mentimun  yang  telah  di  blanching
didinginkan hingga bersuhu 30 º - 35 ºC.   
7. Perendaman Dengan Larutan Cuka dan

Garam
100 gram irisan mentimun dimasukkan

ke dalam toples atau wadah berukuran 150 ml
untuk  di  fermentasi.  Perendaman  dengan
larutan  cuka  apel  dan  garam  dengan
konsentrasi cuka apel sebanyak 1%, 2%, 3%,
4%,  5%  dan  garam  dengan  konsentrasi
sebanyak 5% pada 100 ml air sampai merata.
8. Pembotolan

Mentimun  yang  telah  direndam
dengan  larutan  cuka  dan  garam  di  dalam
toples di lapisi dengan plastik wrap dan ditutup
rapat untuk mencegah masuknya udara.
9.  Fermentasi

Fermentasi dilakukan selama 4 hari, di
tempat yang aman dengan suhu penyimpanan
25 º - 30 ºC (suhu kamar).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mutu Kimia
1. pH

Perlakuan  konsentrasi  cuka  apel
memberikan  pengaruh  yang  berbeda  nyata
terhadap  pH  pikel  mentimun.  Hubungan
perlakuan konsentrasi cuka apel terhadap pH
pikel mentimun dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Pengaruh Konsentrasi Cuka Apel
Terhadap Nilai pH Pikel Mentimun

Berdasarkan  gambar  1,  bahwa
konsentrasi  cuka apel  memberikan pengaruh
yang  berbeda  nyata  terhadap  semua
perlakuan.  Semakin  tinggi  konsentrasi  cuka
apel, maka nilai derajat keasaman (pH) pada
pikel yang dihasilkan semakin menurun. Hal ini
disebabkan  karena  cuka  apel  memiliki  pH
asam yaitu 3,2 sehingga penambahan dengan
konsentrasi  yang  semakin  tinggi  akan
memberikan  suasana  yang  semakin  asam
terhadap pikel. Pikel yang asam memberikan
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aroma dan rasa khas pikel,  hal  ini  didukung
oleh  Sobahiya  (2017)  yang  menunjukkan
produk  fermentasi  asinan  sawi  dengan  pH
3,49 memiliki  karakteristik warna, aroma dan
rasa yang disukai oleh panelis. Menurut Ebner
(1992)  pH  cuka  berkualitas  baik  berkisar
antara 2,8-3,8. 

Cuka  apel  yang  bersifat  asam  juga
menjadi  lingkungan  pertumbuhan  yang  baik
bagi bakteri  asam laktat.  Bakteri  asam laktat
yang tumbuh tersebut mampu memetabolisme
karbohidrat  sederhana  sehingga  dihasilkan
energi untuk pertumbuhan bakteri, sedangkan
metabolit sisa metabolisme monosakarida oleh
bakteri asam laktat berupa asam laktat, asam
asetat  dan  asam  organik  lain  mampu
menurunkan pH pikel mentimun. Hal ini seiring
dengan  pendapat  Kuwaki  (2012)  yang
mengatakan  bahwa  bakteri  asam  laktat
mampu  mengubah  gula-gula  sederhana
menjadi asam-asam organik.

2. Total Asam
Perlakuan  konsentrasi  cuka  apel

memberikan  pengaruh  yang  berbeda  nyata
terhadap  nilai  total  asam  pikel  mentimun.
Hubungan  perlakuan  konsentrasi  cuka  apel
terhadap  total  asam  mentimun  dapat  dilihat
pada gambar 2.

Gambar 2. Pengaruh Konsentrasi Cuka Apel
Terhadap Nilai Total Asam Pikel Mentimun

Gambar  2,  menunjukkan  bahwa
semakin  tinggi  konsentrasi  cuka  apel  yang
diberikan maka nilai total asam pikel mentimun
semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena pikel
mentimun merupakan produk makanan asam
yang  berasal  dari  penambahan  cuka  apel
dengan pH rendah, dimana konsentrasi  cuka
apel  yang  semakin  tinggi  menyebabkan
terjadinya penurunan pH pikel mentimun akan
menyebabkan hasil  yang berbanding terbalik
dengan total asam yang dihasilkan yaitu total
asam  semakin  meningkat.  Peningkatan  total
asam yang terjadi pada konsentrasi 1%, 2%,
3%,  4%  dan  5%  juga  disebabkan  karena
adanya  peningkatan  pertumbuhan  bakteri
pembentuk  asam  laktat  dalam  kondisi
anaerob. 

Cuka apel merupakan hasil fermentasi
asam asetat dan alkohol dari buah apel. Asam
asetat  adalah  komposisi  kimia  yang  paling
mendominasi di dalam cuka apel. Di Amerika
Serikat,  produk  cuka  harus  mengandung
minimal  4%  keasaman.  Terdapat  beberapa
senyawa  yang  berbeda  dalam  setiap  asam
cuka,  yang  disebabkan  karena  adanya
perbedaan bahan baku apel yang digunakan
serta  perlakuan  yang  berbeda  saat  proses

fermentasinya (Johnston,  2006 dalam Karim,
2011).  Menurut  SNI  01-3784-1995  jumlah
asam  pada  pikel  yaitu  0,5-2,7  sehingga
perlakuan  konsentrasi  cuka  apel  yang
memenuhi yaitu konsentrasi 4%  dengan nilai
total asam sebesar 0,43.

Mutu Organoleptik

1. Warna
Pelakuan  konsentrasi  cuka  apel  tidak

memberikan  pengaruh  yang  berbeda  nyata
terhadap warna pikel mentimun pada metode
hedonik  dan  skoring.  Hubungan  pengaruh
konsentrasi  cuka  apel  dengan  warna  yang
dihasilkan dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Pengaruh Konsentrasi Cuka Apel
Terhadap Uji Organoleptik Parameter Warna

Pada Pikel Mentimun

Gambar  3,  menunjukkan  tingkat
hedonik  dan  skoring  pada  warna  pikel
mentimun.  Metode  hedonik  pada  perlakuan
konsentrasi cuka apel 1%, 2%, 3%, 4%, dan
5% memiliki nilai rerata yaitu 3,2; 3; 3,1; 3,2;
dan 3, metode skoring memiliki nilai rerata 3;
3; 3,05; 3,1; dan 3,2 yaitu dengan kriteria yang
agak disukai oleh panelis dengan warna yaitu
agak  putih.  Hal  ini  disebabkan  karena
dilakukan  proses  blanching sebelum
fermentasi  pikel  mentimun  yang  bertujuan
untuk  menginaktifkan  enzim  penyebab
pencoklatan  pada produk.  Menurut  Muchtadi
(2014) proses blanching dapat menginaktifkan
enzim  yang  tidak  diinginkan  yang  mungkin
dapat  merubah  warna,  tekstur,  citarasa
maupun nilai nutrisinya.

2. Aroma
Perlakuan  konsentrasi  cuka  apel

memberikan  pengaruh  yang  berbeda  nyata
terhadap aroma pikel mentimun pada metode
hedonik  dan  skoring.  Hubungan  pengaruh
konsentrasi  cuka  apel  dengan  aroma  yang
dihasilkan dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4. Pengaruh Konsentrasi Cuka Apel
Terhadap Uji Organoleptik Parameter Aroma

Pada Pikel Mentimun

Berdasarkan  gambar  4,  bahwa
konsentrasi  cuka apel  memberikan pengaruh
yang berbeda nyata terhadap tingkat hedonik
dan  skoring  pada  aroma  pikel  mentimun.
Metode  hedonik  perlakuan  konsentrasi  1%
dan  2%  menghasilkan  rerata  2,35  dan  2,45
dengan  kriteria  tidak  sukai  oleh  panelis.
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Konsentrasi  3%,  4%  dan  5%  menghasilkan
rerata 3,2; 3,4;  dan 3,5 dengan kriteria agak
sukai  panelis.  Sedangkan  metode  skoring
menunjukkan perlakuan konsentrasi cuka apel
1%, 2%, 3%, 4%, dan 5% memiliki nilai rerata
yaitu  2,55;  3;  3,15;  3,45;  dan  3,7  dengan
kriteria   tidak  beraroma  khas  pikel  pada
konsentrasi 1% dan agak beraroma khas pikel
pada konsentrasi 2%, 3%, 4%, dan 5%. Hal ini
menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi
konsentrasi  cuka apel yang digunakan dapat
menghasilkan aroma asam khas pikel semakin
meningkat.  Peningkatan  asam  berpengaruh
terhadap  tingkat  kesukaan  panelis,  dimana
panelis  lebih  menyukai  pikel  mentimun pada
penambahan konsentrasi cuka apel sebanyak
4% dengan nilai purata tertinggi yaitu 3,4.

Aroma  asam  khas  pikel  ini  dapat
berasal  dari  aroma  asam  cuka  apel  serta
didukung  dengan  bakteri  asam  laktat  yang
tumbuh pada pikel selama proses fermentasi,
dimana selama fermentasi bakteri asam laktat
dapat  menghasilkan  produk  akhir  metabolik
organik lain seperti asam laktat, asam asetat,
etanol serta sejumlah kecil asam volatil. Hal ini
didukung  oleh  Winarno  (1984)  yang
menyatakan  aroma  suatu  produk  terjadi
karena  adanya  sejumlah  komponen  volatile
yang  terdapat  pada  bahan  yang  dihasilkan
selama proses fermentasi.

3. Rasa
Perlakuan  konsentrasi  cuka  apel

memberikan  pengaruh  yang  berbeda  nyata
terhadap  rasa  pikel  mentimun  pada  metode
hedonik  dan  skoring.  Nilai  rasa  pada  pikel
mentimun  menggunakan  metode  hedonik
menunjukkan  pada  semua  perlakuan
memberikan  pengaruh  yang  berbeda  nyata.
Perlakuan  konsentrasi  1%,  2%  dan  3%
dengan nilai  rerata yaitu 2,3;  2,75;  dan 2,95
menghasilkan kriteria yang tidak disukai oleh
panelis. Pada konsentrasi 4%, dan 5% dengan
nilai  rerata  hedonik  yaitu  3,25;  dan  3,25
menghasilkan  kriteria  agak  sukai  panelis.
Sedangkan  pada  metode  skoring  perlakuan
konsentrasi  1%,  2%,  3%,  4%  dan  5%
memberikan  pengaruh  yang  berbeda  nyata.
Pada  perlakuan  konsentrasi  1%,  nilai  rerata
skoring yaitu 2,8 dengan kriteria tidak berasa
asam.  Konsentrasi  2%,  3%  dan  4%,  nilai
rerata  skoring  yaitu  3,45;  3,75;  3,95  dengan
kriteria agak berasa asam serta berasa asam
pada  konsentrasi  5%  dengan  nilai  rerata
skoring  yaitu  4,15  yang  dapat  dilihat  pada
gambar 5.

Gambar 5. Pengaruh Konsentrasi Cuka Apel
Terhadap Uji Organoleptik Parameter Rasa

Pada Pikel Mentimun

Gambar  5,  menggambarkan  bahwa
panelis lebih menyukai pikel dengan rasa yang
lebih asam yaitu pada konsentrasi 4% dan 5%.
Rasa  asam  pada  pikel  disebabkan  karena
penambahan  cuka  apel  yang  berasa  asam
sehingga  semakin  tinggi  cuka  apel  yang
digunakan,  semakin  asam  produk  yang
dihasilkan  serta  penurunan  pH  dan
peningkatan  total  asam  juga  menunjukkan
tingkat keasaman pikel. Hal ini didukung oleh
Muchtadi  (2014)  yang  menyatakan  bahwa
fermentasi  beberapa  sayuran  seperti
mentimun  akan  menghasilkan  asam  laktat.
Asam  laktat  ini  dapat  menurunkan  pH,
mengawetkan, serta menyebabkan perubahan
aroma serta citarasa produk.

Mutu Mikrobiologis
1. Total Bakteri Asam Laktat

Perlakuan konsentrasi cuka apel terhadap
total  bakteri  asam  laktat  memberikan
pengaruh yang berbeda nyata terhadap total
bakteri  asam laktat  yang  tumbuh.  Perlakuan
konsentrasi  cuka  apel  menghasilkan  bakteri
asam laktat pada perlakuan 1%, 2%, 3%, 4%
dan 5% secara berturut-turut yaitu 5,94; 5, 95;
6,12; 6,23; dan 6,35 Log CFU/g. Pertumbuhan
bakteri  asam  laktat  meningkat  seiring
meningkatnya  konsentrasi  cuka  apel  yang
digunakan.  Hubungan  perlakuan  konsentrasi
cuka  apel  terhadap total  bakteri  asam laktat
dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 6. Pengaruh Konsentrasi Cuka Apel
Terhadap Total Bakteri Asam Laktat Pikel

Mentimun

Berdasarkan  gambar  6,  bahwa
peningkatan  bakteri  asam  laktat  ini  dapat
disebabkan karena adanya bakteri asam laktat
yang tumbuh secara alami terdapat pada pikel
mentimun  selama  fermentasi.  Penambahan
cuka  apel  dengan  konsentrasi  yang  sesuai
akan  menciptakan  kondisi  asam  yang  akan
mendorong pertumbuhan bakteri  asam laktat
dan menekan pertumbuhan bakteri yang tidak
diinginkan.  Bakteri  asam  laktat  merupakan
bakteri  acidofilik  yang tumbuh optimum pada
pH  rendah  (3-4)  pada  suhu  40°  -  60°  C,
sehingga pH pikel mentimun yang rendah ini
sangat mendukung pertumbuhan bakteri asam
laktat.   Bakteri  asam  laktat  juga  memiliki
kemampuan  untuk  merombak  senyawa
kompleks  menjadi  senyawa  yang  lebih
sederhana dengan hasil  akhirnya yaitu asam
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laktat  (Syachroni,  2014).   Menurut  Hermain
dkk  (2012)  penggunaan  bakteri  asam  laktat
dalam  produk  fermentasi,  bertujuan  untuk
meningkatkan  karakteristik  sensorik  (flavor
dan  rasa),  mempersingkat  waktu  fermentasi
dan  mempertahankan  mutu  mikrobiologi
(menghambat pembentukan bakteri patogen).

Bakteri asam laktat yang tumbuh pada
pikel  mentimun  biasanya  dari  golongan
Lactobacillus dan  Lactococcuss.  Menurut
Muchtadi  (2014)  dalam  fermentasi  acar
mentimun,  pseudomonas  mula-mula
berkembang,  tetapi  pertumbuhannya
kemudian  ditutupi  oleh  bakteri-bakteri
Leuconostoc  mesenteroides,  Streptococcus
faecalis  dan  Pediococcus  cereviciae  yang
perkembangbiakannya  lebih  cepat  dari  pada
Pseudomonas.  Pada  akhirnya  bakteri  yang
paling tahan terhadap keasaman yang tinggi
yaitu  Lactobacillus  plantarum yang  bertahan
hingga  akhir  fermentasi  dan  mencapai
keasaman sekitar 0,6-0,8%.

2. Total Jamur
Perlakuan  konsentrasi  cuka  apel

memberikan  hasil  tidak  berbeda  nyata
terhadap total jamur pada pikel mentimun dan
dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Purata  Pengaruh  Konsentrasi  Cuka
Apel  Terhadap  Total  Bakteri  Asam
Laktat  dan  Total  Jamur  Pikel
Mentimun

Konsentrasi Cuka Apel
(%) Total Jamur (CFU/g)

1 < 1,0 x 102

2 < 1,0 x 102

3 < 1,0 x 102

4 < 1,0 x 102

5 < 1,0 x 102

Berdasarkan tabel 1, total jamur pada
semua perlakuan konsentrasi  cuka apel  1%,
2%, 3%, 4% dan 5% sangat rendah yaitu <1,0
x 102 CFU/g. Hal ini disebabkan karena cuka
apel  mengandung  asam  asetat  yang
memberikan  lingkungan  asam  pada  pikel
mentimun,  dimana  menurut  Muchtadi  (2014)
pH  pertumbuhan  optimum  jamur  yaitu  4-5,
sehingga  pada  pH  dibawah  4  jamur  yang
tumbuh  hanya  sedikit  atau  bahkan  tidak
tumbuh. Pundir  (2010)  dalam Yuliana (2014)
menambahkan asam asetat merupakan salah
satu  komponen  yang  aktif  menghambat
pertumbuhan  kapang,  dan  juga  bakteri
patogen  yang  berasosiasi  dengan  pangan
seperti produk roti dan pikel.

Menurut  Putri  (2003)  asam  cuka  di
atas  2,0%  cukup  efektif  dalam  mencegah

pertumbuhan  jamur.  Jamur  sebagai  mikroba
asidofilik  selalu  menjaga  pH  sitoplasmik
internal pada kisaran 6,5-7. Masuknya molekul
asam  cuka  yang  terdisosiasi  dan  tidak
terdisosiasi  akan  menyebabkan turunnya  pH
internal,  sehingga  mengganggu  aktivias
biologis  dalam sel.  Kondisi  pH  yang  rendah
dapat  menyebabkan  terjadinya  denaturasi
protein,  yakni  terbukanya  rantai  polipeptida.
Akibatnya terjadi penurunan aktivitas biologis,
karena protein merupakan komponen penting
dalam sel. Selain itu dengan masuknya ion H+,
maka  kadar  H+ semakin  bertambah,  untuk
menjaga  keseimbangan  gradient  konsentrasi
proton,  sel  akan  memompa  ion  H+ ke  luar.
Pemompaan ion H+  ke luar sel membutuhkan
energi. Oleh sebab itu, semakin banyak ion H+

yang  masuk  ke  dalam  sel,  maka  semakin
banyak  energi  yang  diperlukan.  Apabila
persediaan energi  menipis  atau habis,  maka
tidak  mungkin  untuk  melakukan  regenerasi
(Wilbraham, 1984 dalam Putri, 2003).

KESIMPULAN

Perlakuan konsentrasi cuka apel yang
semakin  tinggi  menyebabkan  penurunan  pH
pada pikel  mentimun dan meningkatkan nilai
total asam pikel secara signifikan. Total bakteri
asam  laktat  meningkat  seiring  dengan
meningkatnya  konsentrasi  cuka  apel  yang
diberikan,  dimana  total  bakteri  asam  laktat
terendah yaitu pada konsentrasi  1% sebesar
5,94 Log CFU/g dan tertinggi pada konsentrasi
5%  yaitu  sebesar  6,35  Log  CFU/g.  Total
Jamur pikel mentimun pada semua perlakuan
menunjukkan hasil  yang sangat rendah yaitu
<1,0  x  102 CFU/g.  Mengacu  pada  SNI  01-
3784-1995,  perlakuan  konsentrasi  cuka  apel
4%  direkomendasikan  sebagai  perlakuan
terbaik  untuk  menghasilkan  pikel  mentimun
jika  dibandingkan  dengan  perlakuan  lainnya
berdasarkan  pH  3,54,  total  asam 0,43,  total
bakteri  asam  laktat  6,23  Log  CFU/g,  total
jamur  <1,0  x  102 CFU/g,  tingkat  kesukaan
warna,  aroma  dan  rasa  (agak  suka)  yakni
warna agak putih, agak beraroma khas pikel
dan agak berasa asam.
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