
24 

 

4. PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini dilakukan perlakuan terhadap telur yang akan digunakan dalam 

proses pembuatan mayonnaise. Menurut O’Brien (2004), mayonnaise merupakan 

produk emulsi semi padat minyak dalam air (o/w) yang dibuat dengan menambahkan 

bahan lain/bumbu seperti garam, vinegar, dan gula. Komposisi mayonnaise sedikitnya 

mengandung 65% lemak atau minyak, kuning telur, asam, dan bumbu lain. Bahan dasar 

utama dalam pembuatan mayonnaise adalah minyak kedelai. Pembuatan mayonnaise 

memerlukan emulsifier untuk membantu menggabungkan bahan-bahan yang digunakan 

yaitu minyak dan air. Menurut Sarwono (1996), telur yang digunakan untuk membuat 

mayonnaise memiliki fungsi sebagai emulsifier. 

 

Telur merupakan bahan pangan yang bergizi tinggi bagi manusia. Namun akhir-akhir 

ini, telur dilaporkan sebagai sumber infeksi bakteri Salmonella enteritidis yang dapat 

menyebabkan infeksi pada manusia (Brands, 2006). Telur yang digunakan harus bebas 

dari mikroba patogen, yaitu: Salmonella sp. sehingga sebelum digunakan dalam 

membuat mayonnaise, telur harus diberi perlakuan panas dengan tujuan untuk 

menghambat atau membunuh bakteri Salmonella yang terkandung (Supardi & Sukamto, 

1999).  

 

4.1. Penelitian Pendahuluan 

Pada penelitian ini, dilakukan pembuatan mayonnaise berbahan dasar minyak kedelai 

dengan menggunakan emulsifier kuning telur. Telur mengandung mikroba patogen 

makaperlu adanya pemanasan pada suhu dan waktu tertentu. Pada penelitian ini metode 

pemanasan yang digunakan dibagi ke dalam dua alat yaitu menggunakan waterbath dan 

microwave.  

 

Pada perlakuan menggunakan waterbath, telur akan direbus menggunakan suhu dan 

waktu tertentu. Penelitian ini mengacu pada penelitian Latimer et al. (2008) yang 

menggunakan pemanasan untuk mengeliminasi mikroba patogen yang terdapat pada 

telur. Penggunaan suhu dan waktu yang ada disesuaikan dengan penelitian Latimer et 

al. (2008). Pada penelitian ini menggunakan suhu waterbath 57
o
C, 60

 o
C, dan 71

 o
C 

dengan waktu antara  15 menit; 3,5 menit; dan 1,5 menit dengan menggunakan telur 



25 

 

 

 

utuh dan hanya kuning telur. Pada perlakuan menggunakan microwave, penelitian 

mengacu pada penelitian dari Dev et al. (2012) yang menggunakan low frequency 

microwave. Waktu yang digunakan untuk pasteurisasi telur yaitu selama 10 dan 20 

detik. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telur yang dipasteurisasi dengan menggunakan 

waterbath yang masih bisa digunakan untuk pembuatan mayonnaise adalah telur yang 

dipasteurisasi pada suhu 57
o
C selama 15 menit dan suhu 60

o
C selama 3,5 menit. 

Menurut Siregar et al. (2012), telur yang mengalami pemanasan dengan suhu yang 

tinggi dapat merusak komponen fisik maupun kimia dari telur tersebut. Telur yang telah 

rusak / berkurang kemampuan kimianya akan menurunkan kemampuan pembentukan 

emulsi dari telur tersebut. Berkurangnya kemampuan emulsifier dalam telur akan 

mempengaruhi tingkat emulsi yang dihasilkan dan kualitas dari mayonnaise.  

 

Sedangkan untuk telur yang dipasteurisasi dengan microwave didapatkan hasil bahwa 

pasteurisasi dengan suhu 80
o
C selama 10 detik dapat digunakan untuk pembuatan 

mayonnaise. Penggunaan microwave dengan panjang gelombang tertentu akan mampu 

mengeliminasi mikroba patogen yang terdapat pada telur. Menurut Lotfian et al. (2012), 

gelombang microwave yang diberikan terhadap telur akan menyebabkan penurunan 

jumlah mikroorganisme patogen. 

 

Pada penelitian pendahuluan dihasilkan 2 perlakuan pemanasan yang akan digunakan 

dalam penelitian utama. Pemanasan menggunakan waterbath dan microwave dapat 

digunakan sebagai metode dalam proses pasteurisasi telur yang akan digunakan dalam 

proses pembuatan mayonnaise. Pada pemanasan dengan menggunakan waterbath, suhu 

57
o
C selama 15 menit dan suhu 60

o
C selama 3,5 menit menjadi metode pemanasan 

yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian utama. Pada perlakuan dengan 

menggunakan microwave, penggunaan suhu 80
o
C selama 10 detik dapat digunakan 

dalam penelitian utama karena telur yang dihasilkan tidak mengalami perubahan bentuk 

fisik. 
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4.2. Penelitian Utama 

Pada penelitian utama dilakukan pengujian terhadap mayonnaise yang dihasilkan. 

Pengujian mayonnaise meliputi uji fisik, kimia, mikrobiologi. Pengujian fisik yang 

dilakukan adalah uji kestabilan emulsi dan uji distribusi droplet, sedangkan pengujian 

kimia yang dilakukan terhadap mayonnaise adalah uji tingkat keasaman (pH). Pengujian 

mikrobiologi juga dilakukan terhadap mayonnaise yang dihasilkan. Pengujian 

mikrobiologi meliputi pengujian Total Plate Count dan uji Salmonella sp. Pengujian 

dilakukan selama 30 hari penyimpanan dengan pengamatan setiap 5 hari sekali. 

 

4.2.1. Kestabilan Emulsi 

Mayonnaise yang dihasilkan dalam penelitian ini akan mengalami pengujian fisik pada 

awalnya yaitu uji kestabilan emulsi. Uji kestabilan emulsi akan dilakukan selama 30 

hari dan akan diamati selama 5 hari sekali. Pengujian kestabilan emulsi berfungsi untuk 

mengetahui umur simpan dari mayonnaise yang dihasilkan. Parameter kualitas dan 

umur simpan dari mayonnaise juga ditentukan oleh kestabilan emulsi dari  telur. 

Semakin tinggi kestabilan emulsi dari telur maka akan semakin panjang umur simpan 

dari produk mayonnaise.  

 

Pada pengujian kestabilan emulsi, hasil penelitian dapat terlihat pada Tabel 6. Pada hari 

pengamatan ke 0, waterbath dengan  suhu 57
o
C selama 15 menit menunjukkan 

kestabilan emulsi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan 60
o
C selama 3,5menit 

maupun microwave 80
o
C selama 10 detik. Hal ini disebabkan karena suhu di dalam 

kuning telur yang terlalu tinggi sehingga mengakibatkan aktivitas emulsi dari telur 

berkurang pada saat awal. Suhu dalam proses pengocokan akan berpengaruh terhadap 

emulsi dari mayonnaise yang dihasilkan. Menurut Kannan et al. (2013) panas akan 

berpengaruh terhadap kualitas mayonnaise yang dihasilkan. Semakin tinggi suhu maka 

akan menurunkan kestabilan emulsi dari mayonnaise. Mutiah (2002) yang meneliti 

kualitas dari mayonnaise yang dihasilkan dari telur ayam dan itik juga menghasilkan 

kestabilan emulsi yang hampir sama dengan yang dihasilkan pada penelitian ini.  

 

Pada hari pengamatan selanjutnya (hari ke 5 hingga hari ke 30), nilai kestabilan emulsi 

pada perlakuan microwave 80
o
C lebih rendah jika dibandingkan dengan perlakuan 
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lainnya. Hal ini disebabkan karena penggunaan suhu yang lebih rendah menyebabkan 

telur belum mengalami perubahan fisik jika dibandingkan dengan menggunakan suhu 

yang lebih tinggi. Selain itu, penggunaan gelombang radio (microwave 80
o
C) dapat 

menurunkan kualitas stabilitas emulsi dari telur karena adanya perubahan komposisi 

kimia dari telur yang telah mengalami proses. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari 

Lotfian et al. (2012) yang mengatakan bahwa kualitas telur yang telah mengalami 

proses pemanasan menggunakan microwave akan menurunkan kualitas dari sifat fisik 

telur. Proses pemanasan dengan suhu tinggi akan menyebabkan protein telur akan 

mengalami denaturasi sehingga akan menurunkan kualitas dari telur tersebut dalam 

membentuk emulsi. 

 

Secara keseluruhan terjadi penurunan nilai kestabilan emulsi selama penyimpanan. Hal 

ini disebabkan karena emulsi telur akan berkurang seiring dengan proses penyimpanan. 

Penelitian dari Siregar et al. (2012) mengatakan bahwa kemampuan emulsi dari telur 

akan berkurang seiring dengan bertambahnya waktu penyimpanan. Kemampuan emulsi 

yang berkurang berakibat terhadap terpecahnya lapisan antara minyak dan air. Menurut 

Lotfian et al. (2012), kemampuan emulsi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 

satunya adalah waktu. Semakin lama waktu penyimpanan telur maka akan mengurangi 

kemampuan emulsi dari mayonnaise. 

 

Pada perlakuan kontrol, nilai kestabilan emulsi memiliki nilai tertinggi jika 

dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa mayonnaise 

kontrol lebih baik emulsinya jika dibandingkan dengan perlakuan pemanasan. Pada 

mayonnaise kontrol juga memiliki penurunan yang serupa seperti perlakuan pemanasan. 

Hal ini menunjukkan bahwa penurunan / degradasi mutu mayonnaise terjadi selama 

penyimpanan.  

 

Menurut Winarno (2004), kestabilan emulsi selama proses pasteurisasi sangat 

dipengaruhi oleh lesitin yang terkandung di dalam kuning telur. Lesitin merupakan 

salah satu jenis protein yang berfungsi sebagai pengikat antar partikel. Apabila lesitin 

mengalami proses pemanasan maka akan menurun fungsi pengikatnya. Hal ini 
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menyebabkan stabilitas emulsi dari mayonnaise akan menurun seiring dengan adanya 

proses pasteurisasi.  

 

4.2.2. Distribusi Droplet 

Pada uji fisik selanjutnya dilakukan pengujian terhadap droplet dari mayonnaise yang 

dihasilkan. Pengujian droplet dari mayonnaise berguna untuk mengetahui gumpalan-

gumpalan yang ada dalam mayonnaise. Pengujian droplet merupakan salah satu 

parameter mutu dalam mayonnaise. Semakin halus droplet yang ada maka akan 

menghasilkan mayonnaise yang semakin baik. Uji distribusi droplet berguna untuk 

mengetahui kualitas dari mayonnaise yang dihasilkan. Penggunaan bahan-bahan yang 

baik juga mempengaruhi distribusi droplet.  

 

Uji distribusi droplet dapat terlihat pada Tabel 7. Pada hari ke 0 dapat terlihat bahwa 

distribusi droplet halus dan kecil pada semua perlakuan. Penggunaan metode 

pemanasan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap distribusi droplet pada 

mayonnaise. Pada penelitian hari ke 0, distribusi droplet pada microwave menghasilkan 

lebih sedikit droplet jika dibandingkan dengan perlakuan dengan waterbath. Hal ini 

disebabkan karena pada perlakuan dengan menggunakan microwave akan menyebabkan 

partikel-partikel padatan dari telur yang digunakan akan semakin kecil sehingga 

tercampur merata dengan bahan-bahan lain. Hal ini juga diungkapkan oleh Zhang et al. 

(2013) yang mengatakan bahwa penggunaan microwave sebagai alternatif proses 

pemanasan akan berpengaruh terhadap kualitas dari telur. Penggunaan microwave 

sebagai perlakuan dalam telur akan menyebabkan ukuran partikel-partikel di dalam telur 

akan semakin kecil sehingga akan menyebabkan distribusi dan jumlah droplet akan 

berkurang / rendah. 

 

Semakin lama waktu penyimpanan maka akan menyebabkan droplet-droplet 

mayonnaise menjadi lebih besar dan berjumlah lebih sedikit. Semakin lama 

penyimpanan akan menyebabkan droplet-droplet mayonnaise akan bergabung menjadi 

droplet yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh karena emulsi pada mayonnaise akan 

pecah sehingga mengakibatkan globula-globula lemak bergabung menjadi satu. 

Globula-globula lemak / droplet yang menjadi satu pada mayonnaise akan teranalisa 
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sebagai droplet yang lebih besar dengan jumlah yang lebih sedikit. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan dari Kannan et al. (2013) yang mengatakan bahwa globula lemak 

pada mayonnaise akan mudah pecah seiring dengan waktu penyimpanan. Semakin lama 

waktu penyimpanan akan menyebabkan mayonnaise akan menggumpal.  

 

Pada setiap hari pengamatan selanjutnya, droplet-droplet dari mayonnaise dengan 

perlakuan microwave selalu lebih besar dan sedikit jumlahnya jika dibandingkan 

dengan perlakuan dengan waterbath. Globula lemak pada mayonnaise dengan perlakuan 

microwave akan lebih mudah menyatu antara satu dengan lainnya disebabkan karena 

rusaknya emulsi pada telur, yang berfungsi sebagai emulsifier, sehingga mengakibatkan 

droplet yang dihasilkan menjadi lebih besar dan sedikit. Hal ini sesuai dengan penelitian 

dari Siregar et al. (2012) yang mengatakan bahwa fungsi telur sebagai emulsifier akan 

menentukan kualitas dari mayonnaise yang dihasilkan. Apabila telur yang digunakan 

tidak berkualitas baik maka akan menyebabkan mayonnaise menjadi menggumpal. 

Menurut Mutiah (2002), ukuran globula dari mayonnaise tidak dipengaruhi oleh 

penggunaan lemak namun dipengaruhi oleh umur simpan dan proses pembuatan. 

Berdasarkan pernyataan dari Mutiah (2002) itu maka dapat dikatakan bahwa setiap 

perlakuan proses yang diberikan terhadap telur akan mempengaruhi ukuran droplet yang 

dihasilkan. 

 

Pada perlakuan antar waterbath, distribusi droplet dari mayonnaise yang dihasilkan 

lebih banyak dan kecil pada perlakuan dengan suhu 57
o
C dengan waktu 15 menit. Hal 

ini disebabkan karena perlakuan pemanasan dengan suhu rendah dengan waktu yang 

lama akan menyebabkan partikel-partikel telur akan menjadi lebih kecil. Hal ini juga 

diungkapkan oleh Latimer et al (2008) yang mengatakan bahwa suhu pemanasan akan 

mempengaruhi struktur dari telur sehingga ukuran partikel-partikelnya akan lebih kecil 

dan berjumlah banyak. 

 

4.2.3. pH 

Pada penelitian ini juga dilakukan pengujian kimia terhadap mayonnaise yang 

dihasilkan. Pengujian kimia ini dilakukan setiap 5 hari pengamatan selama 30 hari. 

Pengujian kimia yang dilakukan pada penelitian ini yaitu uji pH. Hasil pengujian pH 
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dapat terlihat pada Tabel 8 pada ketiga perlakuan telur yang akan digunakan untuk 

membuat mayonnaise. Pada hari pengamatan awal, nilai pH pada perlakuan waterbath 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan microwave. Nilai pH pada berbagai metode 

memiliki rentang yang tidak berbeda jauh. Hal ini menunjukkan tidak ada perubahan 

yang signifikan terkait dengan waktu penyimpanan. Hal ini juga diungkapkan oleh 

penelitian dari Gaonkar et al (2010) yang meneliti mengenai kemampuan emulsi dari 

mayonnaise.  

 

Penelitian yang dilakukan menguji kandungan pH dari mayonnaise selama 

penyimpanan. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya penurunan pH yang 

signifikan. Menurut penelitian dari Mutiah (2002), kandungan pH pada mayonnaise 

yang dihasilkan sudah sesuai dengan yang ditentukan dalam SNI no 01 – 4473 – 1998. 

Kandungan pH yang tepat untuk digunakan dalam pembuatan mayonnaise berkisar 

antara 4-5. Sedangkan pada mayonnaise kontrol memiliki pH berkisar antara 3,32 – 

3,36. Hal ini menunjukkan bahwa mayonnaise komersial memiliki kandungan pH yang 

lebih asam jika dibandingkan dengan SNI. Hal ini dapat disebabkan karena tingkat 

keasaman produk yang tinggi akan membuat umur simpan produk semakin panjang. 

Hal ini menyebabkan pada produk mayonnaise komersial memiliki pH yang rendah. 

 

Pada nilai pH kontrol memiliki nilai yang lebih rendah jika dibandingkan dengan semua 

perlakuan pemanasan. Hal ini disebabkan karena proses pemanasan menyebabkan 

terjadinya peningkatan pH mendekati normal. Nilai pH yang dihasilkan oleh kontrol 

memiliki masih berada diatas nilai SNI yang berlaku. Hal ini perlu dievaluasi lebih 

lanjut dengan memberikan perlakuan penambahan senyawa asam agar nilai pH dapat 

memenuhi syarat yang ditentukan. 

 

4.2.4. Mikrobiologi 

Pada penelitian ini juga dilakukan pengujian terhadap kandungan mikrobiologi dari 

mayonnaise yang dihasilkan. Uji mikrobiologi yang dilakukan meliputi uji total plate 

count dan uji Salmonella sp. Pada Gambar 7, pemanasan menggunakan waterbath 

memiliki kandungan yang lebih baik secara mikrobiologi dibandingkan dengan 

microwave. Sedangkan perlakuan suhu yang tinggi dengan waktu yang singkat tidak 
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dapat menurunkan kandungan mikrobiologi yang signifikan jika dibandingkan dengan 

suhu rendah dengan waktu yang lama. Hal ini sesuai dengan teori dari Bachir dan 

Zeinou (2006) pemanasan dengan kombinasi antara suhu dan waktu dapat membunuh 

mikrobiologi yang terdapat dalam mayonnaise. Penggunaan proses pemanasan dengan 

metode konduksi (waterbath) lebih efektif jika dibandingkan dengan metode radiasi 

(microwave). Suhu yang semakin tinggi akan membunuh mikroorganisme yang terdapat 

dalam mayonnaise namun juga merusak komponen dan sifat fisik dari mayonnaise yang 

dihasilkan. 

  

Pada penggunaan bahan baku telur yang mengalami perlakuan microwave, jumlah 

mikrobiologi pada mayonnaise memiliki nilai yang tertinggi jika dibandingkan dengan 

perlakuan lainnya. Menurut penelitian dari Bachir dan Zeinou (2006), Kurtzman et al. 

(1971), dan Chippie et al (2002), penggunaan sinar radiasi (microwave) tidak dapat 

membunuh mikroorganisme dengan jumlah yang signifikan namun menjadi metode 

alternatif dalam proses produksi mayonnaise. Hal ini disebabkan karena waktu yang 

digunakan dalam proses pemanasan dengan menggunakan microwave hanya 10 detik 

sehingga jumlah mikroorganisme yang tereliminasi lebih sedikit jika dibandingkan 

dengan waterbath. Semakin meningkatnya hari pengamatan maka akan meningkatkan 

jumlah mikrobiologi yang terdapat pada mayonnaise yang dihasilkan. 
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Selain uji total plate count, pengujian mikrobiologi dalam mayonnaise juga 

dilakukan uji kandungan Salmonella sp. Pada Tabel 9 dapat terlihat hasil 

pengujian kandungan Salmonella sp. Pada hari pengamatan awal dapat terlihat 

bahwa kandungan Salmonella sp pada mayonnaise yang dihasilkan tidak ada. 

Pada hari pengamatan terakhir (30hari) dapat terlihat tidak adanya kandungan 

Salmonella sp yang terdapat dalam mayonnaise yang dihasilkan. Metode 

pemanasan yang digunakan dapat dikatakan efektif apabila kandungan 

Salmonella sp dalam mayonnaise selama penyimpanan tidak ada. Pengaplikasian 

metode pemanasan yang berbeda-beda dalam penelitian ini dapat dikatakan 

efektif dalam membunuh mikroorganisme patogen yang ada dalam telur. 

Pengaplikasian metode pemanasan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dalam 

proses pembuatan mayonnaise. Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan standar 

yang diberikan CODEX STAN 168 (1989) yaitu tidak ada kandungan 

mikroorganisme yang dapat menyebabkan kematian ( Salmonella sp.). 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan 

pemanasan telur dengan menggunakan waterbath selama 15 menit memiliki sifat 

fisikokimiawi dan mikrobiologi yang lebih baik jika dibandingkan dengan 

menggunakan metode pemanasan waterbath selama 3,5 menit dengan menggunakan 

suhu yang lebih tinggi. Penggunaan metode pemanasan waterbath dan microwave 

mampu mengeliminasi kontaminasi mikrobiologi pada mayonnaise khususnya 

Salmonella sp. Penggunaan metode pemanasan yang paling baik untuk telur yang akan 

digunakan untuk membuat mayonnaise yaitu pemanasan menggunakan waterbath 

dengan suhu 57
o
C selama 15 menit. 

 




