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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mayonnaise merupakan salah satu produk kondimen yang banyak digemari oleh semua 

kalangan masyarakat. Selain digunakan untuk bumbu pelengkap salad, sekarang 

mayonnaise digunakan untuk bumbu pelengkap berbagai jenis masakan. Mayonnaise 

biasanya berwarna kekuningan, bertekstur kental, dan memiliki rasa yang khas. 

Mayonnaise merupakan produk emulsi semi padat minyak dalam air (o/w) yang dibuat 

dengan menambahkan bahan lain seperti garam, vinegar, gula, dll. Komposisi 

mayonnaise sedikitnya mengandung 65% lemak atau minyak, kuning telur, asam, dan 

bumbu lain. Bahan dasar utama dalam pembuatan mayonnaise adalah minyak kedelai. 

Penggunaan minyak kedelai ini disebabkan kandungan asam linoleat dan asam lemak 

esensial lain yang tinggi (O’ Brien, 2004).  

 

Pembuatan mayonnaise umumnya menggunakan kuning telur sebagai emulsifier karena 

memiliki sifat emulsifier alami (Sarwono, 1996). Daya emulsifier kuning telur didapat 

dari kandungan lesitin dalam bentuk kompleks sebagai lesitin-protein (Winarno, 2004). 

Namun protein dapat mengalami denaturasi karena panas (60-70
o
C), perubahan pH 

secara drastis, dan radiasi (Solomon, 1987) sehingga berdampak pada sifat fungsional 

telur yang mempengaruhi kestabilan emulsi pada mayonnaise.   

 

Telur yang digunakan untuk membuat mayonnaise harus bebas dari infeksi bakteri 

Salmonella spp, sehingga sebelum digunakan telur harus diberi perlakuan panas seperti 

pasteurisasi. Adanya pasteurisasi dapat mematikan bakteri Salmonella yang terkandung 

dalam telur (Supardi & Sukamto, 1999). Perlakuan panas juga dapat memperpanjang 

umur simpan produk telur ditinjau dari segi mikrobiologi (Campbell et al., 2004). 

Meskipun pasteurisasi dapat mematikan bakteri Salmonella, pasteurisasi dapat 

mengubah sifat fisik dan fungsional dari telur. Hal ini dapat berdampak pada kestabilan 

emulsi dari produk (Denmat et al., 1999). Pemilihan suhu dan waktu pasteurisasi harus 

dilakukan secara tepat.  Hal ini dilakukan agar mayonnaise yang dihasilkan tidak 

kehilangan sifat emulsinya. Pemilihan suhu dan waktu pasteurisasi diteliti untuk 
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mempelajari metode pasteurisasi terhadap karakteristik fisik, kimia, dan mikrobiologi 

mayonnaise. 

 

1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Mayonnaise 

Mayonnaise menurut SNI 01-4473-1998 merupakan produk emulsi semi padat minyak 

dalam air (o/w) yang dibuat dengan menambahkan bahan lain/bumbu seperti garam, 

vinegar, gula, mustard, dll. Mayonnaise memiliki nilai pH yang rendah (3,7–4,2) dan 

aktivitas air sekitar 0,93–0,95% (Karas et al., 2002). Cuka dan air berperan sebagai fase 

continuous, serta kuning telur berperan sebagai agen pengemulsi (O’Brien, 2004). 

 

Bahan dasar utama dalam pembuatan mayonnaise adalah minyak. Minyak kedelai 

banyak dipakai oleh masyarakat di seluruh dunia. Kandungan total lemak yang ada 

dalam kedelai sebesai 18-23%. Sedangkan pada minyak kedelai mengandung 88,1% 

lemak netral, 9,8% fosfolipid, dan 1,6% glikolipid. Lemak netral primer terdiri dari: 

trigliserida dan sejumlah kecil asam lemak bebas, sterol, dan ester sterol. Komponen 

utama dari lemak netral, fosfolipid, dan glikolipid adalah asam palmitat, asam oleat, 

asam linoleat, dan asam linolenat (Salunkhe et al., 1992). 

 

Pemakaian minyak kedelai disebabkan adanya kandungan asam lemak omega 3 (asam 

α-linolenat) dan omega 6 (asam linoleat), dimana asam lemak tersebut merupakan asam 

lemak essensial. Minyak kedelai mengandung 1-3% fosfolipid dengan 35% 

fosfatidilkolin, 25% fosfatidil etanolamin, 15% fosfatidil inositol, 5-10% asam 

fosfatidat. Fosfolipid biasanya digunakan sebagai emulsifier pangan alami. Fosfolipid 

termasuk dalam lipid polar dan berperan dalam struktur membran sel (Dixit et al., 

2011). 

 

Penggunaan gula dalam pembuatan mayonnaise untuk memberi rasa, warna, dan body. 

Sedangkan garam berfungsi sebagai pemberi rasa dasar dan pengawet (O’Brien, 2004). 

Garam dapat berfungsi sebagai pengawet karena dapat membatasi pertumbuhan bakteri 

dan ragi dalam makanan (Kendall, 2008). 
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Penambahan asam dalam mayonnaise bertujuan untuk mengatur pH produk. 

Penggunaan asam (asam asetat) dalam jumlah yang tepat dapat berfungsi sebagai 

antibakteri. Hal ini dikarenakan asam dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen 

Salmonella yang terkandung dalam kuning telur mentah. Pertumbuhan bakteri lain 

seperti Listeria monocytogenes juga dapat dihambat (Snyder, 2008).  

 

Mayonnaise merupakan salah satu produk emulsi minyak dalam air. Dalam sistem 

emulsi, stabilitas emulsi menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas mutu produk 

emulsi. Beberapa faktor seperti suhu preparasi, pH, jumlah minyak yang digunakan, tipe 

dan jumlah emulsifier yang digunakan, proses pengadukan, keseragaman bentuk dan 

ukuran emulsi, kandungan garam, dan kandungan gula mempengaruhi stabilitas emulsi 

mayonnaise (Harrison & Cunningham, 1985).   

 

Selama penyimpanan mayonnaise dapat mengalami kerusakan karena sejumlah factor 

(destabilisasi fisik, oksidasikimia, hidrolisis, dan kerusakan mikrobiologi). Mayonnaise 

yang disimpan pada suhu tinggi akan mengalami ketidakstabilan emulsi. Emulsi yang 

tidak stabil ditandai dengan memisahnya fase lemak dan air. Persentase bagian yang 

terpisah dihitung sebagai nilai stabilitas emulsi (Winarno, 2004). Adanya dekomposisi 

oksidatif dari yang digunakan (minyak) akan menimbulkan ketengikan, bau tidak sedap, 

dan rasa yang tidak diinginkan muncul (Karas et al., 2002). 

 

1.2.2 Telur 

Telur merupakan salah satu jenis bahan pangan yang berguna sebagai sumber protein 

yang terbesar bagi tubuh (Astawan & Astawan, 1988). Telur dibagi atas tiga bagian 

utama, yaitu kulit telur, putih telur (albumin) dan kuning telur (yolk). Struktur putih 

telur tersusun dari tiga lapisan yaitu lapisan encer, lapisan kental, dan lapisan encer 

dalam, yang gunanya untuk mengikat kuning telur agar tetap pada posisinya (Rasyaf, 

1984).  
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Gambar 1. Struktur Telur (Sumber: Buckle et al., 1987) 

 

Ditinjau dari segi komposisi gizi, telur mengandung protein dalam jumlah tinggi. 

Berikut adalah komposisi gizi pada telur ayam: 

Tabel 1. Komposisi Kimia Telur Ayam Ras (dalam 100 gram berat bahan) 

Komposisi Kimia Telur Ayam Segar 

Telur Utuh Kuning Telur Putih Telur 

Kalori (Kal) 148,0 361,0 50,0 

Air (g) 74,0 49,4 87,8 

Protein (g) 12,8 16,3 10,8 

Lemak (g) 11,5 31,9 0,0 

Karbohidrat (g) 0,7 0,7 0,8 

Kalsium (mg) 54,0 147,0 6,0 

Fosfor (mg) 180,0 586,0 17,0 

Vitamin A (SI) 900,0 2000,0 0,0 
Sumber: Direktorat Gizi Departemen Kesehatan (1979) 

 

Bagian telur yang biasa digunakan dalam membuat mayonnaise adalah kuning telur. 

Komposisi yang ada pada kuning telur terdiri dari air, protein, lemak, karbohidrat, 

mineral, dan vitamin. Protein yang ada pada kuning telur terdiri dari dua macam, yaitu: 

ovovitelin dan ovolivetin. Sedangkan kandungan lemak dalam kuning telur dapat 

dikatakan cukup besar, yaitu: kurang lebih 99%. Lemak yang ada dalam kuning telur 

berupa trigliserida, fosfolipid, sterol, dan serebrosida. Kebanyakan asam lemak pada 

kuning telur terdiri dari asam palmitat, oleat, dan linoleat. Karbohidrat yang ada pada 
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kuning telur ada dalam bentuk glukosa, galaktosa, polisakarida, dan glikogen (Sarwono, 

1996). 

 

Dalam kuning telur terdapat zat yang penting dalam proses mempertahankan emulsi 

adalah fosfolipida, diantaranya adalah lesitin. Lesitin mempunyai gugus polar dan 

nonpolar. Gugus polar yang terdapat pada ester fosfatnya bersifat hidrofilik dan 

mempunyai kecenderungan larut dalam air, sedangkan gugus non polar yang terdapat 

pada ester asam-asam lemaknya adalah lipofolik yang mempunyai kecenderungan untuk 

larut dalam lemak dan minyak (Potter & Hotchkis, 1994). 

 

Gambar 2. Struktur Lesitin (Sumber: Winarno, 2004) 

 

1.2.3 Salmonella  

Salmonella pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Daniel Elmer Salmon dan Theobald 

Smith pada tahun 1885. Salmonella termasuk dalam bakteri gram negatif yang bersifat 

anaerobik fakultatif. Bakteri ini berbentuk batang dan tidak membentuk spora. 

Umumnya bergerak dengan flagella peritrichous. Salmonella adalah bakteri yang 

relatifkecil berukuran sekitar 0,5m dengan 2–3m (Cox et al., 2000). Salmonella dapat 

tumbuh pada suhu 6–46
o
C dan pH antara 4,1–9,0. Suhu pertumbuhan optimum bakteri 

ini berada pada suhu 37
o
C dan pH antara 6,5–7,5. Salmonella merupakan bakteri 

patogen yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia melalui makanan (Brands, 

2006). 

 

WHO melaporkan bahwa bakteri ini sudah memiliki >2400 serotipe. Dua diantaranya 

sering menyebabkan infeksi dan outbreak pada manusia, yaitu: Salmonella tphymurium 

dan Salmonella enteritidis. Kedua jenis bakteri ini sering menginfeksi manusia melalui 

makanan. Bahan pangan yang sering menjadi sarana penghantar foodborne disease 
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akibat infeksi bakteri Salmonella adalah telur dan produk pangan berbasis telur, 

sehingga menimbulkan banyak kasus keracunan telur yang terjadi di Amerika dan 

negara-negara lain. Bakteri-bakteri tersebut menyebabkan demam enterik (demam 

typhoid dan paratyphoid) dan gangguan gastrointestinal pada manusia (Cox et al., 

2000). 

 

Ada banyak penyebab kasus keracunan makanan yang terjadi di banyak negara. Data 

dari Greig & Ravel (2009) menunjukkan sebanyak 73,7% kasus keracunan makanan 

disebabkan oleh bakteri. Salmonella enteritidis dan S. typhimurium adalah penyebab 

utama terjadinya foodborne disease pada manusia. Bahan pangan yang menjadi sarana 

penghantar infeksi bakteri ini adalah telur dan produk olahan telur. 

 

Infeksi Salmonella merupakan masalah kesehatan yang serius di berbagai belahan 

dunia. Salmonellosis pada manusia sudah dilaporkan sejak tahun 1970an. Di Amerika 

Serikat, orang yang terinfeksi Salmonella diperkirakan 800.000 sampai 4.000.000 orang 

per tahun. Diduga sekitar 500 – 1000 orang meninggal akibat infeksi Salmonella 

enteritidis. Sebanyak 2119 kasus keracunan terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1986-

1987. Kasus ini terjadi akibat konsumsi telur dan produk olahan telur (Braden, 2006).  

 

Data kasus keracunan makanan karena bakteri dari Departemen kesehatan Inggris dan 

Wales tahun 1992-2008 mencapai 46,7%. Bakteri penyebab terjadinya kasus keracunan 

adalah Salmonella enteritidis. Kasus ini terjadi karena konsumsi telur dan dessert. 

Faktor penyebab terjadinya keracunan karena adanya kontaminasi silang dan kurangnya 

perlakuan panas pada telur sebelum dikonsumsi (Gormley et al., 2011). Laporan dari 

Janmohamed et al (2009), ditemukan sebanyak 572 kasus keracunan makanan akibat 

bakteri Salmonella enteritidis pada tahun 2009 di Inggris. Penyebab terjadinya 

keracunan karena penggunaan telur kotor di  beberapa restoran vegetarian siap saji. 

Mereka mengolah telur menjadi mayonnaise dan nasi goreng telur.   

 

Data dari Stephens et al (2007) menyebutkan sebanyak 27037 kasus keracunan 

makanan di Australia terjadi karena Salmonella typhimurium. Pada tahun 2001 – 2004 

di Tasmania, Australia terjadi kasus keracunan makanan sebesar 52% per 100.000 
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populasi. Bakteri penyebab terjadinya keracunan adalah Salmonella typhimurium. 

Kasus ini terjadi karena konsumsi dessert yang mengandung telur, sandwich telur, dan 

daging ayam. Sedangkan di Queensland, bakteri tersebut menyebabkan gangguan 

gastrointestinal. Kasus ini terjadi pada tahun 2002–2005  karena penggunaan telur kotor 

dan berkulit retak dalam produksi bakery. Kejadian yang sama terjadi juga di Brisbane 

pada bulan Desember 2006. Penggunaan telur yang kotor dan berkulit retak digunakan 

dalam produksi makanan di sebuah restoran (Slinko et al., 2009). Data dari Moffatt et al 

(2012) juga menyebutkan bahwa konsumsi telur mentah dan setengah matang 

mengakibatkan outbreak seperti yang terjadi di New South Wales dan Victoria. 

Serotype umum yang dijumpai adalah Salmonella Typhimurium.  

 

Untuk mencegah terjadinya foodborne illness, badan kesehatan menyarankan agar telur 

diberi perlakuan panas terlebih dulu. Pengurangan Log Salmonella enteritidis pada telur 

utuh dapat dilakukan dengan cara pasteurisasi pada suhu 60
o
C (140

o
F) selama 3,5 

menit. Semua perlakuan pada produk telur tersebut sesuai asalkansuhu yang digunakan 

tidak melebihi ketentuan pasteurisasi (USDA, 1991). Proses pasteurisasi dengan 

menggunakan suhu rendah dan memperpanjang waktu telah dikembangkan untuk telur 

utuh. Dengan adanya proses pasteurisasi tersebut, menghasilkan pengurangan 5-log di 

Salmonella enteritidis, meskipun mengakibatkan sifat fungsional telur berubah akibat 

denaturasi protein. USDA telah menyetujui pasteurisasi tersebut untuk mengurangi 

cemaran Salmonella enteritidis dalam jumlah yang rendah (kurang dari 10 cfu / telur) 

(Hou et al., 1996). 

 

1.2.4 Pasteurisasi 

Pasteurisasi adalah sebuah proses pemanasan makanan dengan tujuan membunuh 

organisme merugikan seperti bakteri, virus, protozoa, kapang, dan khamir. Proses ini 

diberi nama oleh penemunya Louis Pasteur seorang ilmuwan Perancis. Pasteurisasi 

bertujuan untuk mencapai pengurangan log jumlah mikroorganisme sehingga tidak bisa 

lagi menyebabkan penyakit (Stadelman et al., 1996).  

 

Metode pasteurisasi yang digunakan untuk telur utuh yaitu pada suhu antara 60–62
o
C 

selama 3,5–4 menit (Stadelman & Cotterill, 1995). Suhu tersebut dapat dicapai dengan 
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menggunakan metode konduksi panas konvensional yaitu waterbath (USDA, 1991). 

Desain suhu dan waktu tersebut bertujuan untuk mematikan mikroorganisme patogen 

(seperti Salmonella sp.) tanpa merusak struktur protein kuning telur dan sifat fungsional 

lain (Denmat et al., 1999). Banyak cara untuk melakukan pasteurisasi telur, yaitu 

dengan cara memberi perlakuan panas pada telur, proses asam laktat pada pH 7, proses 

panas dengan hidrogen peroksida, proses panas dengan vakum, dan proses panas hingga 

kering pada telur (Siregar et al., 2012).  

 

Pasteurisasi dengan menggunakan metode konvensional memiliki dampak bagi sifat 

fungsional telur. Metode alternatif untuk mencegah kerusakan sifat fungsional telur 

adalah dengan menggunakan microwave (Dev et al., 2010). Microwave adalah sebuah 

peralatan dapur untuk memasak atau memanaskan makanan dengan menggunakan 

radiasi gelombang mikro. Prinsip utama dalam pemanasan microwave adalah rotasi 

dipol dan polarisasi ion (Decareau & Peterson, 1986).   

 

Microwave bekerja dengan melewatkan radiasi gelombang mikro pada molekul air, 

lemak, maupun gula yang terdapat dalam bahan pangan. Molekul – molekul tadi akan 

menyerap energi elektromagnetik. Sifat molekul ini adalah elektrik dipol. Proses 

penyerapan energi ini disebut sebagai pemanasan dielektrik (dielectric heating). 

Kehadiran medan elektrik yang berubah-ubah melalui gelombang mikro pada masing-

masing sisi akan berputar untuk saling mensejajarkan diri satu sama lain. Pergerakan 

molekul ini menciptakan panas yang berfungsi sebagai agen pemanasan bahan pangan 

(Kannan et al., 2013). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suhu pasteurisasi yang berbeda 

pada telur terhadap stabilitas emulsi dan karakteristik (fisik, kimia, dan mikrobiologi) 

mayonnaise. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan kombinasi suhu 

dan waktu yang optimal untuk menghasilkan mayonnaise yang sesuai standar. 




