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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Belimbing Wuluh 

Belimbing wuluh disebut Averrhoa blimbi L. Termasuk di dalam famili 

tumbuhan Oxalidaceae. Tanaman ini dikenal dengan nama daerah 

limeng, selemeng, baliembieng, blimbing buloh, limbi, libi, tukurela, 

dan malibi. Nama asing belimbing wuluh yaitu blimbi, cucumber tree, 

kamias.8 

 

 

 Belimbing Wuluh 

Ketinggian pohon belimbing wuluh yaitu 5-10 meter. Pohon 

belimbing wuluh memiliki batang tegak, hijau kotor. Daun majemuk, 

menyirip, bulat telur, ujung meruncing, pangkal membulat, bertangkai 

pendek, pertulangan menyirip, hijau. Bunga pada pohon belimbing 

wuluh majemuk, bentuk malai menggantung merah. Daun mahkota 

bergandengan, bentuk lanset, ungu. Buah buni, bulat, hijau kekuningan, 

biji lanset atau segitiga. Akar tunggang coklat kehitaman.9 Buah 
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berbentuk bulat lonjong persegi, panjang 4-6 ½ cm, warnanya hijau 

kekuningan, bila masak berair banyak, rasanya asam. Rasa buahnya 

asam, digunakan sebagai sirup penyegar, bahan penyedap masakan, 

membersihkan noda pada kain, mengkilapkan barang-barang yang 

terbuat dari kuningan, bisa juga untuk membersihkan tangan yang kotor 

atau sebagai bahan obat tradisional.10 Kandungan bahan alami dari buah 

belimbing wuluh yang diketahui mempunyai efek antibakteri yaitu, 

flavonoid dan fenol.11 Buah belimbing wuluh mengandung zat 

flavonoid, tanin, dan saponin yang telah teruji klinis memiliki efek 

antibakteri terhadap beberapa jenis bakteri Shigella dysentrie.1 Sari buah 

belimbing wuluh memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri 

Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus epidermidis.12  

Kandungan kimia buah belimbing wuluh : 

a. Flavonoid  

Senyawa ini memiliki fungsi senagai antioksidan selain itu 

senyawa ini juga berperan langsung sebagai antibakteri.13 

Flavonoid menghambat aktivitas enzim dari bakteri sehingga 

proses metabolisme bakteri terganggu. 14 

b. Saponin  

Metabolit sekunder yang mempunyai aktivitas sebagai 

antioksidan dan sebagai antibakteri terhadap S.aureus, V.eltor 

dan B.Subtilis. 15  Mekanisme kerja saponin sebagai antibakteri 

adalah menurunkan tegangan permukaan sehingga 
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mengakibatkan naiknya permebilitas atau kebocoran sel dan 

mengakibatkan senyawa intraseluler akan keluar. 16 

c. Tanin  

Mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri adalah menghambat 

enzim reverse transcriptase dan DNA topoisomerase sehingga 

sel bakteri tidak dapat terbentuk. 17 Tanin memiliki aktivitas 

antibakteri yang berhubungan dengan kemampuannya untuk 

menginaktifkan adhesin sel mikroba juga menginaktifkan 

enzim, dan mengganggu transport protein pada lapisan dalam 

sel. 18 

2. Sayuran Segar 

Sayur dan buah adalah makanan yang dibutuhkan tubuh dan baik 

untuk kesehatan. Sayur dan buah juga mengandung serat yang dapat 

memperlancar metabolisme tubuh.19 Sayur-sayuran adalah bagian yang 

bisa dimakan dari tanaman atau bisa diartikan sebagai komoditas yang 

biasa dimakan bersama nasi, baik dalam bentuk segar maupun setelah 

diolah atau dimasak. Sifat sayur-sayuran dan buah-buahan adalah 

mudah rusak, bentuk dan ukuran tidak seragam sehingga perlu 

penanganan yang baik.20 Sayur dan buah dapat tercemar tanah dan 

kotoran, baik pada saat pemanenan, pengangkutan, penyimpanan, 

pendistribusian, pemasakan. Selain itu, kotoran yang menempel pada 

sayur dan buah dapat mengandung senyawa beracun atau kuman yang 

berbahaya bagi tubuh. Bagian dalam jaringan tanaman yang sehat 



11 
 

 
 

biasanya bebas mikroorganisme, tetapi permukaannya dapat tercemari 

berbagai mikroorganisme.19  Taraf dan macam pencemaran oleh 

mikroba itu ditentukan oleh lingkungan tempat diambilnya sayuran atau 

buah-buahan tersebut, kondisi (kesegaran), metode penanganan, serta 

waktu dan kondisi penyimpanan. Buah-buahan dan sayur-sayuran 

biasanya rentan terhadap infeksi oleh bakteri, cendawan, dan virus.21 

Standar kandungan mikrobiologi sayuran segar untuk dikonsumsi 

mentah ialah Esherichia coli maksimum 102 CFU/g dan tidak boleh 

mengandung Salmonella.32  

3. Pencucian Sayuran 

Tujuan pencucian adalah untuk menghilangkan kotoran terutama 

tanah dan menghilangkan bahan asing pada sayur-sayuran dan buah-

buahan, misalnya residu fungisida dan insektisida.20 Air merupakan 

media untuk pencucian bahan makanan dan peralatan. Air yang dipakai 

harus bebas dari mikroba pathogen atau mikroba penyebab kebusukan 

makanan.23 Usaha Pencegahan penyakit infeksi dilakukan dengan 

mengendalikan pertumbuhan dan kontaminasi oleh mikroorganisme 

merupakan suatu keharusan. Pengendalian disini ialah segala kegiatan 

yang dapat menghambat, membasmi, atau menyingkirkan 

mikroorganisme sehingga dapat mencegah penyebaran penyakit infeksi. 

Cara tersebut dapat dilakukan melalui proses fisik dan kimia, hal ini 

dikenal istilah-istilah sterilisasi dan desinfeks.24 Faktor yang 

diperhatikan dalam mengonsumsi lalapan mentah antara lain sisa 
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pestisida, proses pencucian, kualitas air pencuci, kontaminasi bakteri, 

dan senyawa racun alami.3 Selama proses penanaman pemanenan, 

penyimpanan, dan pengangkutan ke pasar, buah dan sayuran berpeluang 

terkontaminasi bahan kimia pertanian seperti residu pestisida, antibiotic 

pertanian, pupuk dan bahan perangsang tumbuh. Karena itu, sebelum 

diolah dan dikonsumsi, buah dan sayuran harus dicuci terlebih dahulu 

dengan air bersih.44  Kontaminasi mikroba pada buah-buahan dan 

sayuran yang dimakan mentah dapat dikurangi dengan cara mencucinya 

secara benar dengan air bersih.25 

4. Sanitaizer 

Sanitaizer adalah bahan yang dapat mengurangi kandungan mikroba 

pada bahan, termasuk bahan pangan. Suatu bahan dapat digunakan 

sebagai sanitaizer jika memenuhi persyaratan seperti toksisitasnya dapat 

diterima dan residunya pada produk akhir tidak membahayakan 

kesehatan manusia.26 Efektivitas sanitaizer kimia, dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain waktu kontak, suhu, konsentrasi, pH. Selain 

itu juga mampu membersihkan bahan dengan baik, tidak beracun, dan 

tidak menimbulkan iritasi, larut dalam air pada berbagai konsentrasi, 

bau dapat diterima, konsentrasi stabil, mudah digunakan, mudah 

didapat, dan murah.27 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 

Pascapanen Pertanian telah mengembangkan sanitaizer untuk buah dan 

sayuran segar dan menguji penggunaannya pada selada,tomat, dan 

wortel. Ternyata sanitaizer mampu meminimalkan kontaminasi mikroba 
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umum/TPC hingga 103 CFU/g serta E.coli dan Salmonella hingga 0 

CFU/g sampel. Kandungan kontaminan tersebut sudah ada dibawah 

batas minimum residu (BMR) sehingga sayuran aman dikonsumsi.26 

5. Kemangi 

Kemangi merupakan tanaman semusim, daunnya berbulu dan 

bergerigi, serta mengeluarkan bau aromatis khas kemangi yang berasal 

dari minyak atsiri yang dikandungnya. Minyak atsiri tersebut juga yang 

menyebabkan timbulnya rasa pedas di lidah saat dikunyah.29 

 

 

 

 

 

 Daun Kemangi 

Kemangi tidak menuntut syarat tumbuh yang rumit, sehingga dapat 

di tanam di berbagai daerah, khususnya yang bertanah asam. Dalam 

kehidupan sehari-hari, kemangi biasa digunakan sebagai lalapan mentah 

dan sebagai campuran sayur lainnya.31 Daun kemangi banyak 

mengandung vitamin A dan C, serta mineral P, Ca, dan Fe.29   

 

 



14 
 

 
 

6. Selada 

Selada merupakan tanaman yang termasuk golongan herba, 

batangnya pendek dan berbuku-buku tempat kedudukan daun. Tanaman 

selada dalam sistematika tumbuhan diklasifikasikan ke dalam:31 

Divisi : Spermatophyta 

Sub-divisi : Angiospermae 

Kelas : dicotyledonae 

Famili : Compositae (Asteraceae) 

Genus : Lactuca 

Spesies : Lactuca sativa L. 

                         

 Selada Air 

Selada (Lactusa sativa L.) adalah contoh sayuran yang biasa 

digunakan sebagai penyusun salad dan banyak dikonsumsi mentah 

sebagai lalap. Selada yang umum dibudidayakan saat ini 

dikelompokkan menjadi empat macam tipe, yaitu selada krop (selada 

telur), selada rapuh, selada daun, dan selada batang.32 Pada selada 

ditemukan Salmonella, Listeria monocytogenes dan E.coli. bakteri 



15 
 

 
 

aerobic mesofilik (bakteri yang tumbuh pada suhu antara 25-37oC) yang 

terdapat pada selada segar berjumlah 4-8 log CFU/g.33  Selada beresiko 

tinggi bila dimakan mentah karena tumbuhnya dekat dengan tanah.34 

Standar mutu selada tercantum pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 

01-136-1981. Adapun standar mutu selada segar untuk 2 klasifikasi 

adalah: 

a. Keseragaman sifat varietas : mutu I = seragam, mutu II = 

seragam 

b. Kepadatan : mutu I = padat, mutu II = cukup padat 

c. Kesegaran : mutu I = segar, mutu II = cukup segar 

d. Keseragaman ukuran = mutu I = seragam, mutu II= seragam 

e. Kadar busuk maks (%) : mutu I = 1, mutu II = 1 

f. Kadar kotoran maks (%) : mutu I= 0,5, mutu II=0,5 

g. Kerusakan maks (%) : mutu I=5, mutu II=5. 

7. Perhitungan Angka Kuman 

Metode yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah mikroba di 

dalam bahan pangan adalah metode hitungan cawan. Prinsip dari 

metode hitungan cawan adalah jika sel yang masih hidup ditumbuhkan 

pada medium agar, maka sel tersebut akan berkembang biak dan 

membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan dihitung dengan 

mata tanpa menggunakan mikroskop. Metode hitung cawan dapat 

dibedakan atas dua cara, yaitu metode tuang dan metode permukaan. 

Pada metode tuang,jumlah sampel (1 ml atau 0,1 ml) dari pengenceran 
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yang dikehendaki dimasukkan ke dalam cawan petri, kemudian 

digoyangkan supaya sampel tersebar merata.35 Perhitungan jumlah 

koloni dilakukan dengan hitungan cawan (Total Plate Counts) 

berdasarkan pertumbuhan dapat dilihat langsung tanpa mikroskop.35 

Nilai ALT maksimal yang diperbolehkan oleh Badan Pengawas Obat 

dan Makanan (BPOM) untuk sayuran kering adalah 1 x 105 CFU/ml 

8. Sifat Fisik 

Sifat-sifat fisik pada komoditas memegang peranan penting dalam 

pengamatan dan standarisasi mutu produk. Sifat fisik biasanya banyak 

digunakan untuk perincian mutu komoditas dan standarisasi mutu 

karena sifat fisik lebih mudah dan lebih cepat dikenali dibandingkan 

denga sifat kimia, mikrobiologis dan fisiologik .38 

Sifat fisik yang dapat diamati dengan panca indera (secara subjektif) 

meliputi : 

a. Warna  

Warna merupakan nama umum untuk semua penginderaan yang 

berasal dari aktivitas retina mata. Jika sebuah cahaya mencapai 

retina, mekanisme saraf mata menanggapi, salah satunya memberi 

sinyal warna. Warna tidak dapat dipelajari tanpa sistem 

penginderaan manusaia.39  

b. Aroma 

Aroma merupakan sesuatu yang dapat diamati dengan indera 

pembau. Aroma sukar untuk diukur sehingga biasanya 
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menimbulkan pendapat yang berlainan dalam menilai kualitas 

aromanya. Aroma digunakan sebagai indicator terjadinya kerusakan 

pada produk tertentu .40 

c. Rasa  

Rasa merupakan perasaan yang dihasilkan oleh barang yang 

dimasukkan ke mulut, dirasakan terutama oleh indera perasa. Secara 

umum ada empat dasar yaitu manis, asin, masam, dan pahit .39 

9. Sifat Organoleptik 

Sifat organoleptik adalah sifat produk pangan yang hanya dikenali 

atau diukur dengan proses pengindraan yaitu penglihatan dengan ,atau 

pembauan atau penciuman dengan hidung, pencicipan dengan mulut, 

perabaan dengan ujung jari tangan atau pendengaran dengan telinga. 

Cara menilai sifat-sifat inderawi atau organoleptik pada produk pangan 

secara sempit disebut uji citarasa. 

Mutu organleptik mempunyai peran yang sangat besar dalam 

penilaian mutu produk pangan, baik sebagai bahan pangan hasil 

pertanian, bahan mentah industri maupun produk pangan olahan. 

Pengujian mutu organoleptik komoditas pangan bukan hanya mengenai 

rasanya saja. Banyak sifat mutu produk lainnya yang sangat penting. 

Dalam pengujian mutu produk pangan yang menonjol ialah sifat-sifat 

mutu organoleptik seperti bentuk, ukuran, warna, tekstur, bau, dan rasa. 

Sifat mutu organoleptik hanya dapat diukur atau dinilai dengan 

menggunakan manusia. Orang yang bertindak sebagai instrument dalam 
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menilai sifat-sifat organoleptik disebut panelis. Orang yang memeriksa 

mutu organoleptic disebut pemeriksa atau penguji mutu.38  

Berdasarkan tingkat sensitivitas dan tujuan dari setiap pengujian dikenal 

beberapa macam panelis, yaitu : 

a. Panelis Ahli (High Trained Experts) 

Panelis jenis ini telah lama digunakan dalam industri-industri bahan 

pangan. Seorang panelis ahli mempunyai kelebihan sensorik, 

dimana dengan kelebihan ini dapat digunakan untuk mengukur dan 

menilai sifat karakteristik secara tepat. Dengan sensitivitas tinggi 

seorang panelis ahli dapat menentukan mutu suatu bahan secara 

cepat dan tepat. Tingkat sensitivitas akan semakin tinggi dengan 

makin lamanya pengalaman dan latihan. Jumlah dari panelis ahli 

adalah 3-5 orang.40 

b. Panelis terlatih (Trained Panel) 

Panelis terlatih dibagi menjadi dua golongan yaitu terlatih dan agak 

terlatih. 

1) Panelis Terlatih Penuh (Fully Trained) 

Panelis terlatih merupakan pilihan dan seleksi yang kemudian 

menjalani latihan secara kontinyu dan lolos pada evaluasi 

kemampuan. Panelis ini dapat berfungsi sebagai instrument alat 

analisis pengujian pengembangan produk, pengujian mutu, dan 

pengujian lain jika tidak ada alat ukur yang memadai. Jumlah 

panelis terlatih adalah 3-10 orang.40 
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2) Panelis Agak Terlatih 

Panelis agak terlatih merupakan kelompok dimana anggotanya 

bukan merupakan hasil seleksi melainkan individu-individu 

yang secara spontan bertindak sebagai penguji. Kelemahan 

panelis ini adalah kurang sensitive dan hasilnya bervariasi. 

Jumlah dari panelis agak terlatih adalah 8-25 orang.40 

c. Panelis Tidak Terlatih (Untrained Panel) 

Panelis tidak terlatih umumnya digunakan untuk menguji tingkat 

kesenangan pada suatu produk ataupun mengujia tingkat kemauan 

untuk mempergunakan suatu produk. Penilaian panelis ini tidak 

didasarkan pada sensitivitas tetapi pada hal lain misalnya keadaan 

sosial ekonomi, asal daerah, dan lain-lain. Jumlah panelis tidak 

terlatih adalah minimal 80 orang. 

B. Landasan Teori 

Kandungan bahan alami dari buah belimbing wuluh yang diketahui 

mempunyai efek antibakteri yaitu, flavonoid dan fenol.11 Buah belimbing 

wuluh mengandung zat flavonoid, tanin, dan saponin yang telah teruji klinis 

memiliki efek antibakteri terhadap beberapa jenis bakteri Shigella 

dysentrie.1 Buah belimbing wuluh memiliki aktivitas antibakteri pada 

bakteri gram positif Staphylococcus epidermidis, Bacillus cereus, 

Corynebacterium diphtheria dan Kocuria rhizophilla serta pada bakteri 

gram negative yaitu Salmonellaparatyphi. .12 
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Sayur dan buah adalah makanan yang dibutuhkan tubuh dan baik untuk 

kesehatan. Sayur dan buah juga mengandung serat yang dapat 

memperlancar metabolisme tubuh.41 Sifat sayur-sayuran dan buah-buahan 

adalah mudah rusak, bentuk dan ukuran tidak seragam sehingga perlu 

penanganan yang baik.20 Sayur dan buah dapat tercemar tanah dan kotoran, 

baik pada saat pemanenan, pengangkutan, penyimpanan, pendistribusian, 

pemasakan. Selain itu, kotoran yang menempel pada sayur dan buah dapat 

mengandung senyawa beracun atau kuman yang berbahaya bagi tubuh. 

Bagian dalam jaringan tanaman yang sehat biasanya bebas mikroorganisme, 

tetapi permukaannya dapat tercemari berbagai mikroorganisme.41 

Tujuan pencucian adalah untuk menghilangkan kotoran terutama tanah 

dan menghilangkan bahan asing pada sayur-sayuran dan buah-buahan, 

misalnya residu fungisida dan insektisida. Selama proses penanaman 

pemanenan, penyimpanan, dan pengangkutan ke pasar, buah dan sayuran 

berpeluang terkontaminasi bahan kimia pertanian seperti residu pestisida, 

antibiotic pertanian, pupuk dan bahan perangsang tumbuh.20 Karena itu, 

sebelum diolah dan dikonsumsi, buah dan sayuran harus dicuci terlebih 

dahulu dengan air bersih.44 Kontaminasi mikroba pada buah-buahan dan 

sayuran yang dimakan mentah dapat dikurangi dengan cara mencucinya 

secara benar dengan air bersih .25 

Sanitaizer adalah bahan yang dapat mengurangi kandungan mikroba 

pada bahan, termasuk bahan pangan. Suatu bahan dapat digunakan sebagai 

sanitaizer jika memenuhi persyaratan seperti toksisitasnya dapat diterima 
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dan residunya pada produk akhir tidak membahayakan kesehatan manusia.26 

Efektivitas sanitaizer kimia, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 

waktu kontak, suhu, konsentrasi, pH. Selain itu juga mampu membersihkan 

bahan dengan baik, tidak beracun, dan tidak menimbulkan iritasi, larut 

dalam air pada berbagai konsentrasi, bau dapat diterima, konsentrasi stabil, 

mudah digunakan, mudah didapat, dan murah.27 

Kemangi merupakan tanaman semusim, daunnya berbulu dan bergerigi, 

serta mengeluarkan bau aromatis khas kemangi yang berasal dari minyak 

atsiri yang dikandungnya. Minyak atsiri tersebut juga yang menyebabkan 

timbulnya rasa pedas di lidah saat dikunyah.29 Dalam kehidupan sehari-hari, 

kemangi biasa digunakan sebagai lalapan mentah dan sebagai campuran 

sayur lainnya.31 Daun kemangi banyak mengandung vitamin A dan C, serta 

mineral P, Ca, dan Fe.29 

Selada (Lactusa sativa L.) adalah contoh sayuran yang biasa digunakan 

sebagai penyusun salad dan banyak dikonsumsi mentah sebagai lalap. 

Selada yang umum dibudidayakan saat ini dikelompokkan menjadi empat 

macam tipe, yaitu selada krop (selada telur), selada rapuh, selada daun, dan 

selada batang 32 Pada selada ditemukan Salmonella, Listeria monocytogenes 

dan E.coli. bakteri aerobic mesofilik (bakteri yang tumbuh pada suhu antara 

25-37oC) yang terdapat pada selada segar berjumlah 4-8 log CFU/g (Lund).  

Selada beresiko tinggi bila dimakan mentah karena tumbuhnya dekat 

dengan tanah. 34 
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Metode yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah mikroba di 

dalam bahan pangan adalah metode hitungan cawan. Perhitungan jumlah 

koloni dilakukan dengan hitungan cawan (Total Plate Counts) berdasarkan 

pertumbuhan dapat dilihat langsung tanpa mikroskop 35 

Sifat-sifat fisik pada komoditas memegang peranan penting dalam 

pengamatan dan standarisasi mutu produk. Sifat fisik biasanya banyak 

digunakan untuk perincian mutu komoditas dan standarisasi mutu karena 

sifat fisik lebih mudah dan lebih cepat dikenali dibandingkan denga sifat 

kimia, mikrobiologis dan fisiologik. 38 

Sifat organoleptik adalah sifat produk pangan yang hanya dikenali atau 

diukur dengan proses pengindraan yaitu penglihatan dengan ,atau pembauan 

atau penciuman dengan hidung, pencicipan dengan mulut, perabaan dengan 

ujung jari tangan atau pendengaran dengan telinga. 38 

C. Kerangka Konsep 
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D. Hipotesis 

1. Ada perbedaan jumlah angka kuman pada sayuran setelah dicuci 

menggunakan ekstrak belimbing wuluh. 

2.  Tidak ada perubahan sifat fisik pada sayuran setelah dilakukan 

pencucian dengan menggunakan ekstrak belimbing wuluh. 

3. Tidak ada perubahan sifat organoleptik pada sayuran setelah dilakukan 

pencucian dengan menggunakan ekstrak belimbing wuluh. 

 


