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4.      PEMBAHASAN 

 

4.1.   Penelitian Pendahuluan 

Salad dressing merupakan produk emulsi minyak dalam air (o/w) dengan kandungan 

minyak sebesar 30-45% (Yang dan Lai, 2003). Pati menjadi salah satu bahan yang 

digunkan dalam pembuatan salad dressing.  Fungsi dari pati adalah sebagai penstabil 

emulsi (Fennema et al., 1997). Pada penelitian ini pati yang digunakan adalah pati ubi 

jalar kuning. Penelitian pendahuluan yang dilakukan adalah menguji vikositas pada 

produk salad dressing komersial yang dijadikan referensi dalam pembuatan salad 

dressing. Tahap selanjutmya merupakan pembuatan produk salad dressing dan diukur 

viskositasnya sehingga diperoleh presentasi pati termodifikasi yang sesuai dengan 

viskositas produk salad dressing komersial. Produk salad dressing yang sudah dibuat 

lalu disimpan selama 8 hari dalam suhu ruang. 

 

4.2.   Karakteristik Kimia Salad Dressing 

4.1.1. Pengujian pH 

Pengujian pH merupakan salah satu pengujian yang dilakukan untuk menentukan 

karakteristik kimia salad dressing. Hasil dari pengujian pH salad dressing pati ubi jalar 

kuning yang dimodifikasi dengan STPP berbagai macam konsentrasi menunjukkan 

bahwa pH salad dressing memiliki kisaran pH 3,51-3,56. Kandungan asam yang 

terdapat dalam salad dressing berkisar 21,5%, hal ini digunakan untuk mencegah 

kerusakan mikrobioligi. Salad dressing pada umumnya memiliki pH berkisar 3,4-4,2 

sehingga dapat menekan sebagian besar pertumbuhan organisme pembusuk seperti 

Zygosaccharomyces (Blackburn, 2006). Umur simpan suatu bahan pangan sangat 

dipengaruhi dari tingkat keasaman bahan pangan tersebut. Beberapa mikroba dapat 

berkembang biak dengan baik pada pH tertentu sehingga dengan adanya pengontrolan 

pH dapat menghambat pertumbuhan mikroba pada makanan emulsi (Jay, 2000). 

 

Hasil pengujian pH salad dressing pati ubi jalar kuning yang dimodifikasi STPP 

berbagai macam konsentrasi yang disimpan selama hari ke-0 sampai hari ke-8 tidak 

mengalami perubahan yang signifikan pada setiap harinya. Selama proses pembuatan 

salad dressing pada penelitian ini digunakan proses pemanasan untuk membuat gel pati, 
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selain itu terdapat penambahan asam dalam proses pemanasan gel pati. Kondisi asam 

yang cukup tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein terhadap beberapa mikroba. 

Proses pemanasan yang ditambahkan asam akan lebih efektif untuk mencegah 

pertumbuhan mikroba. Produk pangan yang memiliki pH di bawah 4,0 (pH rendah) 

biasanya dapat mencegah pertumbuhan mikroba berspora seperti Clostridium botulinum 

yang tidak dapat berkembang biak pada pH di bawah 4,6 (Winarno, 1984). Larutan 

asam yang ditambahkan pada proses pemanasan dapat menurunkan jumlah total 

mikroorganisme aerobik dan jumlah total spora secara signifikan. Nilai pH salad 

dressing akan mempengaruhi kestabilan emulsinya (Bahramian et al., 2009). Jika nilai 

pH terletak jauh dibawah atau diatas titik isoelektrik dari protein, maka akan flokulasi 

tidak akan terjadi karena tedapat tolakan elektrostatik yang kuat antar droplet 

(McClements, 2005). Salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan salad 

dressing adalah kuning telur. Titik isoelektrik dari kuning telur adalah sebesar 5,3 

(Fennema et al., 1997). Penelitian dari Lianawati (2013) menunjukkan hasil pengujian 

pH salad dressing menggunakan asam dari belimbing wuluh menunjukkan kestabilan 

emulsi yang paling tinggi (1,5-2) dibandingkan dengan sumber asam lainnya. 

   

Pada penelitian ini asam yang digunakan berasal dari vinegar. Asam organik yang 

terkandung dalam vinegar merupakan asam asetat. Selain asam asetat, terdapat beberapa 

jenis asam lainnya yang dapat digunakan sebagai antimikroba seperti asam sitrat, asam 

laktat, asam malat, asam klorida, dan asam laktat (Sorrels et al., 1989). Asam asetat 

yang ditambahkan ke dalam produk mayonnaise dan salad dressing akan membunuh sel 

vegetatif pada pH kurang dari 4,4; sedangakan endospora dari pembentuk spora masih 

tetap ada tetapi tidak terjadi proses pembelahan yang berarti sel-sel endospora tidak 

akan berkembang biak (Radford, 1993).        

 

4.1.2. Pengujian Viskositas 

Viskositas merupakan salah satu faktor yang penting untuk produk salad dressing. Hasil 

pengujian viskositas salad dressing ubi jalar kuning menggunakan pati yang 

dimodifikasi berbagai macam konsentrasi STPP yang terdapat pada Tabel 4 

menunjukkan nilai viskositas yang menurun seiring dengan lama penyimpanan. 

Viskositas dari salad dressing dengan penambahan konsentrasi STPP lebih kecil 
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dibandingkan dengan viskositas salad dressing kontrol. Penurunan viskositas selama 

penyimpanan diakibatkan oleh hidrolisis pati karena adanya asam (Retnaningtyas & 

Putri, 2014). 

 

Salad dressing merupakan produk pangan yang memiliki sifat asam. Pati alami tidak 

tahan terhadap kondisi asam sehingga dapat menyebabkan hidrolisis dan mengurangi 

gelatinisai pati. Produk pangan dengan pH akan menyebabkan hidrolisis ikatan-ikatan 

glukosidik yang dapat mengurangi kekentalan pada gel (Lund, 1985). Metode 

modifikasi pati cross linking dapat membantu pati untuk lebih tahan terhadap kondisi 

asam sehingga penurunan viskositas tidak terlalu drastis (Koswara, 2009).  

 

Suhu gelatinisasi pati dipengaruhi oleh granula pati, konsentrasi pati, sumber pati itu 

sendiri, dan pH larutan. Semakin besar ukuran granula maka suhu gelatinisasi pati akan 

semakin rendah (Amin, 2013). Apabila larutan dengan kekentalan tinggi maka suhu 

gelatinisasi akan semakin lambat untuk tercapai, hal ini berhubungan dengan konsetrasi 

pati. Berbeda tanaman akan berbeda pula granula patinya, sehingga suhu gelatinisasinya 

juga akan berbeda. pH yang digunakan untuk membentuk gel optimum adalah 4-7. Jika 

pH terlalu tinggi akan menyebabkan pembentukan gel semakin cepat tetapi 

penurunannya juga akan cepat (Amin, 2013). 

 

Menurut Koswara (2009) dalam pengujian viskositas bisa dilakukan dengan mengamati 

pola viskometrik dan suhu. Pembuatan produk salad dressing membutuhkan sejumlah 

asam organik yang berguna untuk membentuk bubur pati sebelum dimasak. Metode ini 

akan menghasilkan pati ikatan silang yang stabil sehingga saat proses pemanasan 

pengembangan granula akan lebih lambat dan akan menyebabkan viskositas akan lebih 

stabil.  

 

Haryadi (1984) menyatakan bahwa pengolahan dan pemecahan pati akan semakin cepat 

pada kondisi pH yang rendah. Modifikasi cross linking dapat mengurangi kepekaan pati 

terhadap pengaruh keasaman. Tingkat pengaturan konsentrasi cross linking akan 

diperoleh pati dengan viskositas maksimum pada tingkat keasaman saat proses 

pengolahan makanan. Metode ini juga dapat menaikkan ketahanan granula pati terhadap 
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pengadukan. Penurunan nilai viskositas salad dressing tidak mempengaruhi stabilitas 

emulsi salad dressing. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian stabilitas emulsi dari 

hari ke 0 sampai hari ke 8 bahwa tidak ada pemisahan emulsi secara visual maupun 

secara terukur.       

 

4.2. Karakteristik Fisik Salad Dressing 

4.2.1. Pengujian Stabilitas Emulsi secara Visual dan Terukur 

Pengukuran stabilitas emulsi salad dressing ubi jalar kuning yang dimodifikasi berbagai 

macam konsentrasi STPP secara visual diukur dengan cara mengamati penampakan 

salad dressing yang telah dikemas ke dalam gelas-gelas plastik, dilihat apakah emulsi 

dari produk masih menyatu atau sudah memisah. Hasil penelitian stabilitas emulsi 

secara visual menunjukkan bahwa seluruh salad dressing kontrol maupun yang 

dimodifikasi berbagai macam konsentrasi STPP tidak mengalami pemisahan emulsi 

selama penyimpanan hari ke-0 sampai hari ke-8. 

 

Pemisahan fase salad dressing pada penelitian Novianto (2013) bergantung pada jenis 

pati yang digunakan. Salad dressing dengan penambahan pati kentang pada 

penyimpanan minggu pertama sudah mengalami pemisahan fase. Penurunan stabilitas 

emulsi dan pemisahan fase pada salad dressing dengan penambahan pati singkong tidak 

mengalami penurunan hingga minggu ke-8. Lianawati (2013) juga menambahkan 

bahwa salad dressing dengan penambahan pati jagung mulai mengalami penurunan 

stabilitas emulsi pada minggu ke-2. Penambahan pati dan kuning telur menunjukkan 

salad dressing mengalami fase kontinyu yang akan membentuk jaringan sehingga dapat 

meningkatkan viskositas serta stabilitas emulsi dari produk salad dressing tersebut 

(Fennema et al., 1997). Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini, yang mana 

stabilitas emulsi terjaga karena adanya penambahan pati dan kuning telur. 

 

Pada pengujian stabilitas emulsi secara terukur dilakukan menggunakan alat sentrifuge 

dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Hal ini bertujuan untuk memisahkan 

lapisan minyak dari salad dressing (El-Bostany et al., 2011). Penurunan stabilitas 

emulsi diawali dengan adanya flokulasi yang berbentuk kelompok globula-globula yang 

tidak beraturan di dalam sebuah emulsi. Tahap selanjutnya merupakan proses creaming, 
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di mana terbentuk lapisan-lapisan dengan konsentrasi yang beragam di dalam emulsi. 

Lapisan-lapisan tersebut terbentuk dengan adanya pengaruh gravitasi. Tahap ketiga 

merupakan koalesen yang terdiri dari gabungan antar globula yang menjadi lebih besar. 

Jika sudah pada tahap ini maka akan terjadi proses sedimentasi yang membentuk dua 

lapisan yang berbeda. Proses ini menandakan bahwa lapisan minyak dan air sudah 

benar-benar terpisah (Fennema et al., 1997). 

 

Water holding capacity atau kemampuan untuk mengikat air menjadi faktor yang 

menyebabkan penurunan stabilitas emulsi. Rendahnya kemampuan mengikat air akan 

mengakibatkan terjadinya proses retrogradasi yang lebih cepat, begitu juga sebaliknya 

(Koswara, 2009). Retrogradasi adalah proses kristalisasi kembali dan pembentukan 

matrik pati yang telah mengalami gelatinisasi yang disebabkan oleh suhu. Hal ini dapat 

meyebabkan terjadinya sineresis, yaitu terpisahnya air dari struktur gel pati. Semakin 

tinggi kemampuan retrogradasi maka proses sineresis juga semakin tinggi, kedua proses 

ini memiliki hubungan berbanding lurus (Widyastuti, 2012). Produk pangan dengan 

viskositas yang tinggi akan efektif untuk menstabilkan suatu emulsi (Fennema et al., 

1997). Pernyataan dari Fennema et al. (1997) ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

menunjukkan stabilitas emulsi salad dressing secara visual dan terukur tidak mengalami 

penurunan selama penyimpanan hari ke-0 hingga hari ke-8. 

 

4.2.2. Pengujian Warna 

Pengujian warna dalam penelitian ini menggunakan sistem L*, a*, b* dengan metode 

colorimetry. Warna +L* berarti warna yang ditunjukkan cenderung terang atau light, -

L* berarti warna yang dihasilkan cenderung gelap. Nilai +a* akan menghasilkan produk 

dengan warna cenderung merah, -a* menghasilkan warna yang cenderung hijau. 

Sedangkan nilai +b* berarti warna yang dihasilkan mengarah ke warna kuninng, nilai -

b* berarti warna yang dihasilkan lebih mengarah ke warna biru (Patterson et al., 2002). 

 

Hasil pengujian warna pada Grafik 3 menunjukkan perubahan nilai warna L* salad 

dressing yang cederung menurun atau semakin gelap selama penyimpanan dari hari ke-

0 sampai hari ke-8. Penurunan nilai warna L* salad dressing dapat disebabkan oleh pati 

ubi jalar kuning yang dikeringkan sebanyak dua kali sebelum diolah menjadi pasta pati 
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untuk produk salad dressing. Pengeringan pertama dan kedua dilakukan selama 5-6 jam 

pada suhu 60
o
C, yang membedakan proses pengeringan pertama dan kedua adalah pada 

tahap pertama ubi jalar kuning dikeringkan menjadi pati ubi jalar kuning, sedangkan 

pada tahap kedua pati ubi jalar kuning dikeringkan menjadi pati ubi jalar kuning 

termodifikasi berbagai macam konsentrasi STPP. Hasil pengujian nilai warna pada 

penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Retnaningtyas dan Putri (2014) yang 

mengungkapkan bahwa penurunan kecerahan dapat terjadi karena adanya reaksi 

oksidasi. Proses fosforilasi juga dapat mempengaruhi warna tepung atau pati menjadi 

lebih gelap. Selain itu, pasta pati yang akan dijadikan produk salad dressing juga dibuat 

dengan pemanasan. 

 

Nilai a* pada salad dressing menunjukkan nilai minus untuk masing-masing 

konsentrasi STPP selama penyimpanan. Nilai minus ini menunjukkan bahwa salad 

dressing memiliki warna yang cenderung hijau. Hasil pengujian warna nilai b* 

menghasilkan nilai yang positif yang berarti salad dressing memiliki warna yang 

cenderung kuning.  Warna kuning pada salad dressing dipengaruhi oleh bahan-bahan 

penyusunnya, salah satunya merupakan kuning telur. Kuning telur memiliki fungsi 

sebagai pewarna dalam suatu produk karena adanya karetenoid. Warna kuning telur 

diperoleh dari pakan yang diberikan, pakan tersebut mengandung karotenoid yang 

tinggi. Apabila kandungan karotenoid dalam suatu pakan tinggi maka warna kuning 

telur menjadi kuning terang atau hampir penuh (Jaya et al., 2013). 

 

4.3. Karakteristik Sensori Salad Dressing 

Analisa sensori yang dilakukan merupakan uji ranking hedonik. Pengujian ini dilakukan 

oleh 40 panelis dengan membandingkan sampel berdasarkan preferensi pribadi. Panelis 

dapat merasakan produk sesering mungkin, menilai bahkan mengganti penilaian untuk 

mencegah kesalahan penilaian karena panelis lupa pada sampel sebelumnya. 

 

Pada pengujian ini parameter organoleptik salad dressing yang diuji meliputi rasa, 

kekentalan, dan over-all. Hasil pengujian pada parameter rasa menunjukkan tidak 

terdapat beda nyata antara salad dressing kontrol dengan salad dressing yang 

dimodifikasi berbagai macam konsentrasi STPP. Hal ini dapat disebabkan oleh 
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komposisi bahan yang digunakan dalam pembuatan salad dressing ini semua sama, 

perbedaannya hanya terletak pada konsentrasi STPP yang digunakan. Rasa salad 

dressing yang paling disukai adalah salad dressing dengan penambahan STPP 

konsentrasi 1,5%. Jaya et al, (2013) menyatakan bahwa lemak, yaitu senyawa volatil 

dalam salad cream dapat mempengaruhi cita rasa dari produk. Sumber lemak pada 

salad dressing dalam hal ini adalah minyak nabati dan kuning telur. Menurut Hasibuan., 

et al (2016) rasa merupakan tanggapan dari adanya rangsangan kimiawi yang 

diterjemhkan oleh indera pengecap yaitu lidah. Evanuarini., et al (2016) juga 

menambahkan bahwa uji sensori rasa, warna dan aroma dapat menunjukkan kualitas 

dari suatu produk pangan. 

 

Parameter kedua adalah kekentalan, dari hasil pengujian menunjukkan tidak terdapat 

perbedaan nyata antara salad dressing kontrol dengan salad dressing yang dimodifikasi 

dengan berbagai macam konsentrasi STPP. Kekentalan salad dressing yang paling 

disukai adalah salad dressing dengan penambahan STPP konsentrasi 1,5%. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Koswara (2009) bahwa pati yang dimodifikasi menggunakan 

metode ikatan silang (cross linking) akan menghasilkan pati dengan kekentalan yang 

tinggi. Metode ini juga cocok diaplikasikan pada produk dengan tingkat keasaman yang 

tinggi karena pati termodifikasi ikatan silang (cross linking) memiliki ketahanan yang 

tinggi terhadap asam. Parameter terakhir merupakan over-all yang menunjukkan tidak 

terdapat beda nyata antara salad dressing kontrol dengan salad dressing yang 

dimodifikasi berbagai macam konsentrasi STPP. Over-all dari salad dressing yang 

paling disukai adalah salad dressing dengan penambahan STPP konsentrasi 1,5%. 

 


