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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Usman dkk., (2015) mayones merupakan produk olahan emulsi

semi padat minyak dalam air (o/w) dengan konsentrasi minyak yang tinggi dan

komponen utama dalam pembuatan mayones ada tiga komponen terdiri dari

larutan asam sebagai medium pendispersi, kuning telur sebagai emulsifier, dan

minyak nabati sebagai medium terdispersi. Mayones merupakan produk olahan

pangan dengan sistem emulsi minyak dalam air (o/w) dengan konsentrasi minyak

yang tinggi, terbuat dari air, garam, gula, minyak bunga matahari, cuka, kuning

telur, ekstrak lemon, anti-oksidan, dan curcumin (Laca dkk., 2010).

Emulsi adalah suatu sistem dua fase yang terdiri atas dua macam cairan

yang tidak dapat bercampur, salah satu fasenya merupakan globula yang tersebar

merata di dalam fase lainnya (Fardiaz, 1988). Menurut McClements (2005) Secara

konvensional, emulsi diklasifikasikan sebagai minyak dalam air (o/w) dimana

minyak membentuk fase terdispersi (tetesan minyak) dan air membentuk fase

kontiniu (contoh : susu, saus dan mayones), atau emulsi air dalam minyak (w/o)

dimana air membentuk fase terdispersi dan minyak membentuk fase kontiniu

(contoh: mentega dan margarin).

Di Amerika Utara, mayones digunakan sebagai olesan sandwich, saus

untuk French fries. Di Perancis, mayones digunakan sebagai saus makan telur

rebus atau hidangan ayam dingin, sedangkan di Jepang digunakan sebagai saus

berbagai macam makanan seperti okonomiyaki, yakisoba, takoyaki ebi furai dan

pizza. Mayones di Indonesia biasa digunakan dalam berbagai menu salad dan

Sandwich (Evanuarini dkk., 2016).
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Kandungan gizi mayones dalam 100 gram yaitu kalori 162 kkal, lemak 20

gr, karbohidrat 0,7 gr, vitamin A 900 SI, vitamin C 0,50 g, dan thiamin 0,10 mg.

Kandungan lemak yang terdapat pada mayones rendah kalori adalah berkisar 30-

40% (Dudina, dkk., 1992). Kandungan lemak yang terkandung di dalam mayones

berkisar 70-80% (Depree dan Savage, 2001).

Penelitian yang sudah dilakukan terkait mayones seperti: pengaruh jenis

minyak nabati terhadap sifat fisik dan akseptabilitas mayones yang dilakukan oleh

Usman dkk (2015) yang menginformasikan hubungan jenis minyak nabati

terhadap mayones yang hasilnya adalah penggunaan minyak bunga matahari

menghasilkan mayones dengan sifat fisik terbaik (kestabilan emulsi 100% dan

viskositas 172.101 cP) dan secara akseptabilitas lebih disukai oleh panelis. Sifat

fisiko-kimia mayones dengan berbagai tingkat konsentrasi minyak nabati dan

kuning telur ayam buras oleh Amertaningtyas dkk (2011) menginformasikan

bahwa terdapat interaksi kombinasi minyak nabati dan kuning telur ayam buras

terhadap viskositas, kadar protein, kadar air dan kadar lemak, tetapi tidak

memberikan pengaruh terhadap pH. Perlakuan yang menghasilkan mayonnaise

terbaik adalah dengan konsentrasi minyak nabati 75% dan konsentrasi kuning

telur ayam buras 9%.

Peningkatan keragaman mayones dengan menggunakan buah atau bahan

pangan baru meliputi herbal, bawang putih tomat dan  krim asam menarik untuk

dilakukan (Depree dan Savage, 2001). Penelitian tentang penggunaan dadih dalam

pembuatan mayones belum pernah dilakukan. Lazimnya dalam proses pembuatan

mayones menggunakan asam organik, asam-asam sitrat dan asam asetat. Selain

itu, pemanfaatan dadih yang masih kurang. Ditinjau kimiawi, dadih memiliki
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kadar asam laktat berkisar 1,320 dan pH 4,0 menurut (Yudoamijoyo dkk.,1983).

Peneliti ingin memanfaatkan dadih sebagai bahan pengganti asam organik yang

biasa digunakan seperti ekstrak lemon atau jeruk nipis. Dadih adalah  produk

fermentasi spontan pada suhu kamar dari susu kerbau mentah dalam wadah

bambu, dan merupakan makanan tradisional daerah Sumatera Barat (Dzarnisa,

1999). Dadih berasal dari Sumatera Barat yang terbuat dari susu kerbau kemudian

dimasukkan ke dalam tabung bambu dan ditutup menggunakan daun pisang atau

plastik lalu difermentasi pada suhu ruang selama 1-2 hari sampai terbentuk

gumpalan (Elida, 2002).

1.2. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan

dadih susu kerbau terhadap kualitas fisik dan kimia mayones. Sifat fisik meliputi

intensitas warna, stabilitas emulsi, dan viskositas, sifat kimia meliputi: pH, kadar

air, kadar protein, kadar lemak.

1.3. Manfaat

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi, referensi dan

rekomendasi mengenai jumlah dadih yang terbaik yang dibutuhkan dalam

pembuatan mayones ditinjau dari sifat fisik dan kimia .

1.4. Hipotesis

Penambahan dadih susu kerbau sampai konsentrasi 30% dapat

meningkatkan intensitas warna, meningkatkan viskositas, meningkatkan stabilitas

emulsi, dapat meningkatkan kadar air, kadar protein serta dapat menurunkan pH

dan kadar lemak pada mayones.


