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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Dadih

Dadih merupakan makanan tradisional yang berasal dari fermentasi susu

oleh bakteri asam laktat seperti golongan Lactobacillus dan Streptococcus

(Winarno, 1984). Dadih yang berkualitas baik mengandung bakteri asam laktat

minimal 10-6 sampai 10-8/ml (Suryono, 2003).

Menurut Yudoamijoyo dkk (1983), dadih memiliki kandungan lemak dan

protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan yoghurt yang dibuat dari susu sapi.

Hasil analisis proksimat pada dadih yang dilakukan Sirait dan Setyanto (1995)

menunjukkan hasil variasi dengan rataan kadar air 82,10%, kadar protein 6,99%,

kadar lemak 8,08%, dan pH 4,99%.

Gambar 2.1. Dadih
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2017)

Dadih  berasal dari susu kerbau 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). Kandungan nutrisi pada

dadih yang dibuat dari susu kerbau memiliki kadar air sekitar 69-73%, protein

5,7- 6,6%, lemak 7,8 – 8,2%, kadar asam 0,96 – 1 % (Afriani, 2008).
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Selain itu, dadih mengandung kalsium dalam jumlah yang relatif tinggi

dimana mineral ini sangat berperan dalam pertumbuhan dan pembentukan tulang

juga mencegah terjadinya pengeroposan tulang (osteoporosis) pada orang dewasa

atau usia lanjut (Astuti, 2012). Menurut Sisriyenni dan Zurriyati (2004) Dadih

merupakan salah satu produk susu fermentasi yang berkhasiat sebagai makanan

fungsional, makanan fungsional adalah makanan yang mengandung mikroba

hidup yang bila dikonsumsi akan menimbulkan efek terapeutik pada tubuh dengan

cara memperbaiki keseimbangan mikroflora dalam saluran pencernaan).

Menurut Sugitha (1995), mengkonsumsi dadih secara teratur dapat

menghindari seseorang dari serangan jantung dan tumor. Penambahan sumber

asam ini pada mayones untuk menambah cita rasa juga untuk membantu medium

pendispersi. Ada pun fungsi lainnya yaitu untuk menghambat kerusakan mayones

oleh mikroorganisme (Wenfuu, 2011). Berikut komposisi kimia pada dadih dapat

dilihat pada Tabel 2.1.

Table 2.1. Komposisi kimia yoghurt dan dadih dalam %.

Keterangan: T.A= titrable acidity (sebagai asam laktat)
Kadar air = 100% - total bahan kering (%)
A dan B adalah sample dadih yang berasal dari daerah berbeda

Sumber: Yudoamijoyo dkk. (1983)

2.2. Mayones

Produk olahan telur berbasis emulsi yang sering digunakan selain mayones

yaitu salad dressing. Kedua produk tersebut merupakan emulsi minyak dalam air

(o/w), namun konsentrasi minyak nabati pada salad dressing hanya 30-45%,

sedangkan konsentrasi minyak nabati pada mayones sebanyak 65-82% (Yang dan

pH T.A Protein Lemak Karbohidrat Abu Kadar Air

Yoghurt 3,4 1,490 3,91 0,07 4,32 0,92 90,78
Dadih A 4,1 1,278 5,93 5,42 3,34 0,96 84,35
Dadih B 4,0 1,320 7,57 6,48 3,79 1,13 81,03
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Lal, 2003). Mayones adalah emulsi semi solid yang diperoleh dari campuran

minyak nabati, kuning telur, asam (cuka dan sari jeruk), bumbu-bumbu (garam,

mustard, dan paprika), asam sitrat atau asma malat yang fungsinya untuk

mempertahankan aroma dan warna  (Chukwu dan Sadiq, 2008). Mayones

memiliki pH 3- 4 dimana protein kuning telur yaitu lipoprotein bertindak sebagai

emulsifier  (Gaonkar dkk., 2010).

Menurut SNI 01-4473-1998 penggunaan minimum minyak nabati dalam

pembuatan mayones adalah 65% (Badan Standar Nasional, 1998). Penggunaan

minyak nabati pada dengan konsentrasi 80-84% akan menghasilkan mayones

dengan karakteristik agak kaku dan bila ditingkatkan lebih dari 84% akan

memiliki konsistensi yang kaku dan terpisah (Weiss, 1983).

Gambar 2.2. Mayones
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2017)

Mayones tradisional yang terdiri dari campuran telur, cuka, dan mustard

umumya mengandung minyak sebesar 70 – 80%, sehingga disebut emulsi minyak

dalam air. Emulsi mayones terbentuk dari pencampuran telur, cuka dan mustard

dan kemudian secara perlahan dicampur dengan minyak (El-Bostany dkk., 2011).
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Salah satu kerusakan pada mayones, yaitu kerusakan system emulsi yang

mengakibatkan pemisahan antara minyak dari air, yang diantaranya disebabkan

jika dalam komponen bahan tersebut mengandung emulsifier yang tidak baik

(Ketaren, 1986).

Berikut syarat mutu mayones berdasarkan SNI 01-4473-1998 yang

menjadi standar mutu mayones di Indonesia (Tabel 2.2).

Tabel 2.2. Syarat mutu mayones (SNI 01-4473-1998)

Sumber : SNI (1998).

mayones menggunakan kuning telur sebagai pengemulsinya, hal ini

menyebabkan daya emulsifier yang kuat adalah kandungan lesitinnya

(fosfatidilkolin) yang terdapat dalam bentuk kompleks  sebagai lesitin-protein

(Winarno, 1997). Stabilitas emulsi pada mayones tergantung pada berbagai faktor

seperti jumlah minyak yang digunakan, jumlah kuning telur, metode pengocokan,

temperature, dan bahan-bahan yang ditambahkan (Harrison dan Cunningham,

1985).

No Jenis uji Satuan Persyaratan

1 Keadaan Normal
- Bau - Normal
- Rasa - Normal
- Warna - Normal
- Tekstur - Normal

2 Air %b/b Maks 30
3 Protein %b/b Min 0,9
4 Lemak %b/b Min 65
5 Karbohidat %b/b Maks 4
6 Kalori Kkal/100 g Min 600
7 Pengawet - Sesuai SNI 01-0222-1995
8 Cemaran logam Sesuai SNI 01-4473-1998
9 Cemaran Arsen (As) Mg/kg Maks 0,1
10 Cemaran Mikroba

- ALT Koloni/g Maks 104

- Bakteri bentuk Coli APM/g Maks 10
- E. Coli Koloni/10g Negatif
- Salmonella Koloni/25g Negatif
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2.3. Emulsi

Emulsi merupakan sistem heterogen yang terdiri dari atas cairan yang

tidak tercampurkan yang terdispersi dengan baik sekali dalam cairan lain,

kemudian dapat diperkuat dengan senyawa aktif permukaan dan beberapa

senyawa lain (De Man, 1997). Emulsi merupakan sistem yang tidak stabil,

sehingga dibutuhkan dua hal untuk membentuk emulsi stabil, yaitu penggunaan

alat mekanis untuk mendispersikan sistem dan penggunaan bahan pengemulsi

atau penstabil untuk mempertahankan sistem tetap terdispersi (Bergenstahl dan

Claesson, 1990).

Penambahan bahan pengemulsi bertujuan menurunkan tegangan

permukaan antara kedua fase (tegangan interfasial) sehingga mempermudah

terbentuknya emulsi, sedangkan penambahan bahan penstabil bertujuan

meningkatkan viskositas fase kontinu agar emulsi yang terbentuk menjadi stabil

(Muchtadi, 1990). Kestabilan emulsi dipengaruhi oleh keseimbangan proporsi air

dan protein. Jika jumlah air terlalu tinggi, sedangkan protein dalam jumlah

terbatas, akan meyebabkan air cepat memisah karena protein yang ada tidak

mampu mengikat semua air dalam sistem sehingga dihasilkan kestabilan emulsi

yang rendah (Mutiah, 2002). Menurut Jaya dkk., (2013) pengemulsi yang tidak

baik dan tidak seimbang dapat menyebabkan emulsi yang diperoleh menjadi tidak

stabil.

Pada suatu sistem emulsi terdapat tiga bagian utama; yaitu bagian yang

terdispersi yang terdiri dari butir-butir yang biasanya terdiri dari lemak/minyak,

bagian kedua disebut media pendispersi yang biasanya terdiri dari air, dan bagian

ketiga adalah emulsifier yang berfungsi menjaga agar butir minyak tadi tetap
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tersuspensi di dalam air (Winarno, 1997). Sistem emulsi yang membentuk

mayonnaise merupakan sistem heterogen yang terdiri dari dua fase yang tidak

tercampur, tetapi cairan yang satu terdispersi dengan baik dalam cairan yang lain

dalam bentuk butiran (droplet/globula) dengan diameter antara 0,01 – 0,5 µm. fase

yang berbentuk  butiran  disebut fase terdispersi atau fase internal, sedangkan fase

tempat cairan terdispersi adalah fase pendispersi (Nawar, 1985). Menurut Paul

dan Palmer (1972) tipe emulsi yang terbentuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

emulsi minyak dalam air dimana minyak menjadi fase terdispersi dan air menjadi

fase pendispersi, serta emulsi air dalam minyak dimana minyak sebagai fase

pendispersi dan air sebagai fase terdispersi.

2.4. Komposisi Bahan Mayones

2.4.1. Minyak Kelapa Sawit

Minyak sawit selain diolah menjadi minyak goreng, dapat juga diolah

menjadi margarin, mentega, shortening, dan bahan untuk membuat kue.

Penggunaanya dalam indutri pangan didorong oleh biaya produksinya yang

rendah dan kestabilan oksidatifnya ketika digunakan untuk menggoreng. Minyak

sawit mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan minyak goreng lain,

yaitu mengandung tokoferol sebagai vitamin E (Fauzi dkk., 2008). Untuk

memperoleh emulsi yang konsisten, minyak sebagai fase pendispersi sebaiknya

maksimum 74%, karena jika lebih akan menyebabkan konsistensi minyak terpisah

(Depree dan Savage, 2001).

Seperti semua minyak nabati, minyak sawit tidak mengandung kolesterol

meski konsumsi lemak jenuh diketahui menyebabkan peningkatankan kolesterol



10

lipoprotein densitas rendah akibat metabolisme asam lemak dalam tubuh (Cottrell,

1991). Menurut Pahan (2008) minyak sawit memiliki keunggulan, diantaranya

tingkat efisiensi yang tinggi sehingga mampu menempatkan CPO menjadi sumber

minyak nabati termurah dan dapat digunakan dalam bidang pangan maupun non

pangan. Adapun komposisi asam lemak minyak kelapa sawit dapat dilihat pada

Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Komposisi asam lemak minyak kelapa sawit

Jenis asam lemak Total
Miristat C 14:0 C 14:0 1,1-1,5
Palmitat C 16:0 40,0-46,0
Stearat C 18:0 3,6-4,7
Oleat C 18:1 39,0-45,0
Linoleat C 18:2 7,0-11,0

Sumber : Ketaren (1986).

Minyak sebagai fase terdispersi bersifat non polar, sedangkan air sebagai

fase pendispersi bersifat polar. Penggunaan pengemulsi berperan untuk

menurunkan tegangan permukaan sehingga menurunkan energi bebas yang

diperlukan untuk pembentukan emulsi. Semakin rendah energi bebas

pembentukan emulsi, maka emulsi akan semakin stabil. Tegangan permukaan

menurun karena terjadi adsorpsi oleh pengemulsi pada permukaan cairan yang

bersifat polar berada di air dan bagian non polar yaitu lipofilik pada minyak

sehingga terdispersi dalam air (Suseno dan Husodo, 2000).

Penelitian mengenai penggunaan jenis minyak nabati terhadap kualitas dan

daya simpan mayones rendah lemak oleh Palma dkk, (2004) menyatakan bahwa

mayonnaise berbahan dasar minyak sawit sebesar 30% menunjukkan nilai

organoleptik warna, tekstur, dan aroma tertinggi dibandingkan mayones berbahan

dasar minyak kedelai, minyak zaitun, dan minyak mustard.
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2.4.2  Kuning Telur

Menurut Sudaryani (2003) telur merupakan bahan pangan yang sangat

baik untuk anak-anak yang sedang tumbuh dan memerlukan protein dan mineral

dalam jumlah banyak dan juga dianjurkan diberikan kepada orang yang sedang

sakit untuk mempercepat proses kesembuhannya. Telur tersusun oleh tiga bagian

utama : yaitu kulit telur, bagian cairan bening, dan bagian cairan yang berwarna

kuning (Rasyaf, 1991). Telur sebagai salah satu produk ternak yang bernilai gizi

dan memiliki  protein bermutu tinggi. Setiap bagian telur dapat digunakan untuk

pembuatan produk, misalnya putih telur berfungsi sebagai untuk membentuk del

dalam pembuatan pudding, mencegah kristalisasi dalam pembuatan permen

ataupun dalam pengembengan roti, sedangkan kuning telur dapat digunakan

sebagai pengemulsi yang kuat pada pembuatan mayones (Jaya dkk., 2013).

Adapun komponen gizi telur ayam (dalam 100 g bahan) dapat dilihat pada Tabel

2.4.

Tabel 2.4. Komposisi gizi telur ayam per 100 g bahan

Komposisi gizi
Telur ayam

Kuning telur Putih telur
Kalori (kal) 361,0 50,0
Air  (g) 49,4 87,8
Protein (g) 16,3 10,8
Lemak (g) 31,9 0,0
Karbohidrat (g) 0,7 0,8
Kalsium (g) 157,0 6,0
Fosfor (mg) 586,0 17,0
Vitamin A (SI) 2000,0 0,0

sumber : Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (1989).

Komposisi telur secara umum adalah protein 17,0%, glukosa 1,2%, lemak

32,2%, garam 0,3% dan air 48,5% (Purnomo dan Adiono, 1987). Komponen

kimia telur terbesar adalah air (72,8-75,6 %), protein (12,8-13,4 %), dan lemak
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(10,5-11,8 %). Komponen tersebut menyatakan bahwa telur mempunyai zat gizi

yang tinggi (Stadelman dan Cotterill, 1977). Kuning telur berperan dalam

membentuk dan menstabilkan emulsi karena adanya lipoprotein. Kuning telur

dalam pembuatan mayones akan mempengaruhi ukuran partikel minyak selama

pembentukan mayones (Jones, 2007). Kuning telur mengandung bagian yang

bersifat surface actice yaitu lesitin, kolestrol, dan lesitoprotein. Lesitin

mendukung terbentuknya emulsi minyak dalam air (o/w), sedangkan kolestrol

cenderung untuk membentuk emulsi air dalam minyak (w/o) (Muchtadi dkk.,

1992). Kuning telur juga memiliki fungsi sebagai pewarna pada mayones karena

adanya pigmen kuning dari xantofil, lutein, beta karoten, dan kriptoxantin

(Mutiah, 2002).

Penggunaan kuning telur dalam pembuatan mayones berfungsi sebagai

pengemulsi atau emulsifier dan memberikan warna pada mayones. Menurut

Winarno (1992) Emulsifier merupakan bahan yang digunakan untuk menurunkan

tegangan antara dua fasa yang dalam keadaan normal tidak saling bercampur,

sehingga keduanya dapat teremulsi. Secara stuktural, emulsifier adalah molekul

amfifilik, yaitu memiliki gugus hidrofiliki maupun lipofilik atau gugus yang suka

air dan suka lemak dalam suatu molekul (Nasution M.Z  dkk., 2004).

2.4.3. Garam

Garam menghasilkan efek yang kurang disukai pada konsentrasi yang

terlalu tinggi dan dapat menurunkan palatabilitas konsumen (Kramlich, dkk.,

1973). Garam juga mampu menghambat bahkan menghentikan aktivitas

mikroorganisme dengan menyerap kandungan air dalam makanan sehingga
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metabolisme bakeri terganggu akibat kekurangan cairan dan akhirnya

mikroorganisme mati (Ayustaningwarno dkk., 2014).

Penggunaan garam terlalu banyak menyebabkan protein kuning telur

terakumulasi dalam fase cair pada emulsi daripada membentuk lapisan pada

partikel-partikel minyak (Depree dan Savage, 2001). Dalam pembuatan mayones,

garam akan bercampur dalam campuran mayones memberikan rasa khas pada

mayones (Palma dkk., 2004).

Garam atau NaCl dalam pembuatan mayones berfungsi sebagai pemberi

rasa agak asin pada mayones. Selain itu berfungsi untuk memperkuat emulsi

anatara minyak dengan air dalam campuran mayonaise. Penambahan garam 0,5-

1,7% dapat meningkatkan stabilitas suatu sistem emulsi. Peningkatan viskositas

dari kuning telur dengan penambahan garam memberikan efek stabilitas sistem

emulsi (Paundrianagari, 2011).

Berikut ini adalah gambar perbedaan antara penggunaan garam dan tanpa

garam dapat dilihat pada Gambar.2.3.

Gambar 2.3. Diagram penyerapan komponen kuning telur pada tetes minyak yang
berdekatan (digambar ulang dari Koisseoglou & Sherman, 1983).
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2.4.4. Gula

Gula termasuk golongan senyawa karbohidrat yang berfungsi memberikan

rasa manis pada produk. Oleh karena itu, gula juga akan menambahkan citarasa

pada produk.  Karena  gula mampu menetralisir rasa asin dari garam pada produk.

Pada konsentrasi tinggi, gula juga digunakan sebagai pengawet karena mampu

meningkatkan viskositas larutan (Buckle dkk., 2009). Fungsi gula selain untuk

memperbaiki aroma dan rasa, penambahan gula dalam produk pangan sebesar

30% padatan larutan dapat menurunkan aw dari bahan pangan. Penggunaan gula

sebagai pengawet akan menurunkan aw dari bahan pangan sehingga

mikroorganisme dapat terhambat pertumbuhannya (Gianti dan Evanuarini, 2011).

Gula selain sebagai pemberi rasa manis, juga memiliki fungsi sebagai pembentuk

tekstur, pengawet, dan pembentuk citarasa (Widayanti dkk., 2013).


