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4. PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini dilakukan pengembangan produk low fat mayonnaise dengan 

berbahan dasar santan. Santan merupakan cairan yang dihasilkan dari proses ekstraksi 

daging buah kelapa (Cocos nucifera L.) yang diparut dengan atau tanpa penambahan air. 

Pembuatan low fat mayonnaise menggunakan santan sebagai medium terdispersi, jeruk 

nipis sebagai medium pendispersi, dan bubuk kedelai sebagai pengemulsi. Peran 

pengemulsi pada pembuatan mayonnaise dengan berbahan dasar santan sangat penting 

karena sistem emulsi pada santan yang tidak stabil (Hamad, 2011).  

 

4.1. Uji Pendahuluan 

Pada hasil percobaan pendahuluan pertama dilakukan pencampuran santan, jeruk nipis, 

minyak nabati, dan bumbu (gula dan garam) menghasilkan produk yang cair. Hal ini 

terjadi karena pemilihan komposisi yang kurang tepat. Konsentrasi lemak pada percobaan 

pertama terlalu tinggi dan tidak terdapat bahan pengemulsi yang baik untuk 

mempertahankan sistem emulsinya. Pada pembuatan mayonnaise bahan pengemulsi 

sangat penting setelah proses homogenisasi sehingga bahan-bahan lain tidak terpisah. 

Bahan-bahan pengemulsi yang biasa digunakan dapat berupa xanthan gum, protein 

kedelai, biji bunga matahari, dan lain-lain (Nikzade et al., 2012).  

 

Pada percobaan kedua dilakukan penambahan kuning telur yang umumnya digunakan 

sebagai bahan pengemulsi pada mayonnaise. Pada pengujian kedua menghasilkan 

mayonnaise yang bau amis dan padat seperti pudding. Hal ini tidak sesuai dengan 

pernyataan yang menyebutkan kuning telur memberi warna, tekstur, dan flavor yang 

diinginkan. Penggunaan kuning telur sebagai pengemulsi menghasilkan mayonnaise 

dengan kandungan lemak yang tinggi sehingga tidak baik jika dikonsumsi berlebihan. 

Penambahan kuning telur juga dianggap belum tepat karena menghasilkan mayonnaise 

dengan penampakan dan aroma yang kurang menarik. Penampakan dan aroma 

mayonnaise merupakan indikator dari penentu kualitas mayonnaise yang dihasilkan 

(Chetana et al., 2019).  
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4.2. Warna Mayonnaise Santan 

Hasil pengujian warna mayonnaise pada Tabel 2 menunjukkan wana terang dan gelap 

produk yang diuji. Semakin bertambahnya konsentrasi penambahan bubuk kedelai 

produk mayonnaise yang dihasilkan makin gelap. Santan merupakan emulsi minyak 

dalam air (o/w) yang memiliki warna putih. Sedangkan bubuk kedelai memiliki warna 

kuning, maka dari itu semakin bertambahnya konsentrasi bubuk kedelai maka warna 

produk akan menjadi lebih gelap dibandingkan konsentrasi bubuk kedelai yang lebih 

sedikit (Hamad, 2011). 

 

Nilai a* dihasilkan nilai negatif yang menunjukkan bahwa produk mayonnaise cenderung 

berwarna hijau. Semakin tinggi konsentrasi bubuk kedelai semakin tinggi pula nilai a* 

produk. Pada nilai b* didapatkan hasil yang positif menunjukkan produk mayonnaise 

cenderung berwarna kuning. Semakin tinggi konsentrasi bubuk kedelai yang 

ditambahkan semakin tinggi nilai b* sehingga produk yang dihasilkan semakin kuning. 

Perubahan warna pada mayonnaise dapat dilihat pada Lampiran 1, semakin meningkat 

tinggi konsentrasi bubuk kedelai maka menghasilkan mayonnaise santan yang semakin 

kuning. Hal ini semakin membuktikan hasil penelitian Angkadjaja et al., 2014 yang 

menyatakan bubuk kedelai memberikan warna pada produk yang sama seperti kuning 

telur (Angkadjaja et al., 2014) 

 

4.3. Viskositas Mayonnaise Santan 

Pengujian viskositas pada mayonnaise santan dilakukan dengan Brookfield Digital 

Viscosimeter dan hasil viskositas dinyatakan dalam satuan cP (centi Poise). Hasil 

pengujian viskositas dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 3, viskositas terbesar ada 

pada penambahan bubuk kedelai 20% dan nilai viskositas terendah ada pada penambahan 

bubuk kedelai 10%. Dari hasil yang didapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kosentrasi 

bubuk kedelai maka viskositas mayonnaise santan akan semakin meningkat. Peningkatan 

penambahan protein dari bubuk kedelai sebagai pengemulsi akan mengurangi difusi 

globula lemak. Protein kedelai akan melapisi globula lemak sehingga tidak terjadi 

penggabungan globula lemak sehingga persebaran globula lemak lebih stabil (Chen et al., 

2014).  
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Viskositas mayonnaise kontrol komersial memiliki viskositas yang sangat tinggi walau 

air merupakan jumlah terbesar dalam pembuatannya. Pada mayonnaise komersial 

terdapat penambahan xanthan gum yang merupakan penstabil dan pengental yang biasa 

ditambahkan sistem emulsi produk (Chetana et al., 2019). Pada pembuatan mayonnaise 

peran viskositas, tekstur, kestabilan emulsi dan organoleptik produk sangat berperan 

besar dalam menentukan kualitas produk. Pada penelitian ini bubuk kedelai merupakan 

bahan yang berperan penting. Selain menstabilkan emulsi bubuk kedelai juga 

memberikan cita rasa, warna, dan tekstur creamy yang menyerupai kuning telur. Maka 

dari itu, bubuk kedelai dinilai sudah tepat dalam menggantikan peran kuning telur dalam 

pembuatan mayonnaise pada umumya (Angkadjaja et al., 2014). 

 

4.4. Kestabilan Emulsi Mayonnaise Santan 

Pada penelitian ini dibuat mayonnaise yang dibuat dengan berbahan dasar santan yang 

merupakan sistem emulsi minyak dalam air (o/w) yang tidak stabil yang dihasilkan dari 

proses ekstraksi kelapa dengan atau tanpa penambahan air (Alyaqoubi et al., 2015). 

Santan dikenal memiliki kandungan lemak dan air yang cukup tinggi. Sehingga sangat 

rentan terhadap kerusakan secara fisik dan kimia. Kerusakan secara fisik dapat terjadi 

seperti pemisahan emulsi yang mengindikasi ketidakstabilan emulsi santan (Qazuini & 

Soloko, 2008). Sehingga pada pembuatan mayonnaise santan dibutuhkan peran 

pengemulsi untuk menstabilkan sistem emulsi mayonnaise. Pada umumnya pengemulsi 

yang digunakan pada pembuatan mayonnaise adalah kuning telur, sedangkan kuning telur 

memiliki kandungan kolesterol yang tinggi (Nikzade et al., 2012). Sebelumnya 

Angkadjaja et al., 2014 dan Rahmati et al., 2014 sudah melakukan penelitian 

menggunakan kedelai sebagai pengemulsi pada pembuatan low fat mayonnaise.  

 

Bubuk kedelai digunakan sebagai subtitusi penggunaan telur sebagai pengemulsi karena 

pada bubuk kedelai memiliki kandungan lesitin yang juga terdapat dalam telur. 

Komponen utama lesitin adalah campuran dari lipida (fosfolipida) dengan fosfatidilkolin, 

etanolamina, dan inositol. Pengemulsi menstabilkan emulsi dengan menurunkan 

tegangan permukaan antara dua fase minyak dan air agar tidak tercampur dengan melapisi 

globula lemak sehingga dua fase tersebut dapat teremulsi. Dilihat pada Tabel 2 dan 

Gambar 4, bahwa konsentrasi bubuk kedelai mempengaruhi kestabilan emulsi pada 
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mayonnaise santan. Semakin tinggi konsentrasi bubuk kedelai presentase kestabilan 

emulsi mayonnaise santan semakin meningkat (Nasution et al., 2004). Peran bubuk 

kedelai belum mampu menstabilkan sistem emulsi mayonnaise seperti penggunaan 

kuning telur pada mayonnaise komersial karena kandungan lesitin pada bubuk kedelai 

(17,50 – 23,00%) lebih kecil daripada kuning telur (77,00 – 80,80%) (Pamungkas & 

Krisnan, 2017). 

 

4.5. Total Padatan Terlarut Mayonnaise Santan 

Hasil pengujian total padatan terlarut dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 5, yang 

menunjukkan variasi penambahan bubuk kedelai tidak terdapat perbedaan yang nyata 

terhadap hasil total padatan terlarut. Dilihat pada Tabel 2, total padatan terlarut 

mayonnaise santan sekitar 28,33-29,67 obrix. Rata-rata total padatan terlarut antar sampel 

yang diuji memiliki nilai yang kurang lebih sama, hal ini disebabkan komposisi bahan-

bahan pada pembuatan mayonnaise santan sama hanya dibedakan konsentrasi 

penambahan bubuk kedelai yang berperan sebagai pengemulsi pada pembuatan 

mayonnaise santan. Total padatan terlarut mengukur komponen-komponen yang larut 

dalam air seperti protein, glukosa, frukstosa, dan sukrosa (Farikha et al., 2013). Pada 

kedelai mengandung 40% protein, 15% monosakarida dan oligosakarida, 15% serat, 20% 

lemak, dan 10% lainnya (Nikzade et al., 2012).   

 

4.6. Penampakan Mikroskopis Mayonnaise Santan 

Penampakan mikroskopis mayonnaise santan dapat dilihat pada Gambar 6 yang  

menunjukkan mayonnaise santan merupakan sistem emulsi minyak dalam air (o/w). Pada 

gambar terlihat globula lemak yang terdispersi di dalam air. Pengujian penampakan 

mikroskopis mayonnaise santan menunjukkan kestabilan emulsi dan viskositas produk 

(Nikzade et al., 2012). Semakin tinggi konsentrasi bubuk kedelai ukuran globula lemak 

semakin kecil dan merata diikuti meningkatnya kestabilan emulsi dan viskositas produk 

yang dapat dilihat pada Tabel 2. Bubuk kedelai sebagai pengemulsi mengadsorbsi lemak 

sehingga droplet lemak dan air tidak bercampur (Evanuarini et al., 2016).  

 

Pada mayonnaise komersial memiliki globula lemak yang kecil daripada mayonnaise 

santan. Kestabilan emulsi dan viskositas mayonnaise komersial juga memiliki nilai paling 
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tinggi dibandingkan mayonnaise santan. Hal ini terjadi karena pada mayonnaise 

komersial menggunakan kuning telur (77,00 – 80,80%)  yang memiliki kandungan lesitin 

yang lebih tinggi daripada bubuk kedelai (17,50 – 23,00%). Bubuk kedelai dinilai belum 

mampu menghasilkan mayonnaise santan dengan karakteristik viskositas dan kestabilan 

emulsi yang menyerupai mayonnaise komersial (Pamungkas & Krisnan, 2017).  

 

4.7. Kadar Air Mayonnaise Santan 

Pada pengujian kadar air dilakukan dengan metode thermogravimetri dimana kandungan 

air pada bahan diuapkan dan kadar airnya dihitung dengan menentukan selisih berat 

antara bahan awal dengan bahan setelah penguapan (Angkadjaja et al., 2014). Hasil kadar 

air pada sampel yang diuji dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 7, dimana tidak ada 

perbedaan nyata antar sampel mayonnaise santan yang ditambahkan bubuk kedelai 

dengan konsentrasi berbeda. Rata-rata kadar air antar sampel memiliki nilai yang kurang 

lebih sama yaitu sekitar 37,56 – 38,96. Santan memiliki kandungan air sekitar 54%, lemak 

35%, dan padatan bukan lemak 11%. Kandungan air dan lemak yang cukup tinggi 

membuat santan menjadi rentan terhadap kerusakan baik secara fisik, kimia, dan 

mikrobiologi (Alyaqoubi et al., 2015).  

 

Penambahan bubuk kedelai dimana kandungan proteinnya (40-50%) memiliki sifat 

hidrofobik sehingga menyerap dan menahan air. Pengaplikasian bubuk kedelai pada 

pembuatan mayonnaise menurunkan kadar air produk dan membuat tekstur produk 

menjadi kental. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian viskositas mayonnaise santan yang 

dapat dilihat pada Tabel 2 (Wolf, 1970). Pada Tabel 3, mayonnaise komersial memiliki 

kadar air yang cukup tinggi yaitu 55,27% yang tidak sesuai dengan standar SNI 01-4473-

1998 yang menyatakan standar kadar air mayonnaise maksimal 30% (SNI, 1998). 

Kandungan air yang tinggi seharusnya menghasilkan produk yang memiliki viskositas 

dan kestabilan emulsi yang rendah. Berbeda dengan mayonnaise komersial yang 

memiliki viskositas dan kestabilan emulsi yang lebih tinggi. Hal ini dapat dipengaruhi 

penambahan kuning telur sebagai pengemulsi yang ditambah guar gum dan xanthan gum, 

juga proses homogenisasi pada proses produksinya (Evanuarini et al., 2016) 
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4.8. Kadar Lemak Mayonnaise Santan 

Pengujian kadar lemak yang dilakukan pada penelitian kali ini adalah uji soxhlet dimana 

pengujian kadar lemak menggunakan pelarut organik berupa heksan. Prinsip uji soxhlet 

adalah dengan melarutkan lemak pada sampel yang diuji dengan pelarut organik, 

kemudian pelarut diuapkan sehingga menyisakan lemak. Kemudian lemak yang tersisa 

dihitung sebagai berat lemak pada sampel yang diuji (Angkadjaja et al., 2014). 

Mayonnaise pada umumnya mengandung lemak yang sangat tinggi karena dalam 

pembuatannya menggunakan kuning telur sebagai pengemulsi dan minyak nabati sebagai 

medium terdispersi. Penambahan minyak dalam pembuatan mayonnaise pada umumnya 

(full fat mayonnaise) mencapai 70-80% (Evanuarini et al., 2016) dan kandungan lemak 

pada telur juga terbilang sangat tinggi yaitu mencapai 1000-1200mg/100g. Penambahan 

kuning telur pada pembuatan mayonnaise dapat meningkatkan risiko kolesterol dan 

penyakit jantung bagi beberapa konsumen (Chetana et al., 2019).  

 

Maka dari itu, pada penelitian ini membuat low fat mayonnaise dimana menggunakan 

santan sebagai medium terdispersi dan bubuk kedelai sebagai pengemulsi. Kedelai 

mengandung 40% protein, 15% monosakarida dan oligosakarida, 15% serat, 20% lemak, 

dan 10% lainnya. Kedelai memiliki sifat yang berbanding terbalik dengan kuning telur, 

dimana kedelai merupakan sumber protein dan lemak yang baik sehingga mampu 

membantu menurunkan kolesterol (Nikzade et al., 2012). Lemak kedelai mengandung 

15% asam lemak jenuh dan 60% asam lemak tidak jenuh yang berisis asam linolenat dan 

linoleat yang mampu menyehatkan jantung dan mengurangi resiko kanker (Krisnawati, 

2017). 

 

Hasil pengujian kadar lemak pada mayonnaise santan dapat dilihat pada Tabel 3 dan 

Gambar 8, dimana peningkatan konsentrasi bubuk kedelai tidak memberi pengaruh yang 

nyata pada kadar lemak mayonnaise. Rata-rata kadar lemak mayonnaise santan adalah 

sekitar 14,37–16,80%. Pada penelitian ini membuat mayonnaise dengan berbahan dasar 

santan, dimana santan juga dikenal dengan kandungan lemak yang cukup tinggi. Santan 

mengandung air 54%, lemak 35%, dan padatan bukan lemak 11%. Apabila dilihat dari 

komposisi pembuatan mayonnaise santan terjadi penurunan kadar lemak, hal ini 

dikarenakan protein kedelai mengkontrol dan membantu penyerapan lemak (Wolf, 1970). 
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Pada mayonnaise komersial memiliki kadar lemak (25,27%) yang hampir sama dengan 

mayonnaise santan yang merupakan low fat mayonnaise. Hal ini tidak sesuai dengan SNI 

01-4473-1998 yang menyatakan standar kadar lemak mayonnaise adalah minimal 65%. 

Pada proses pembuatan mayonnaise komersial menggunakan minyak nabati dan kuning 

telur pada produksinya, tetapi masih menghasilkan mayonnaise dengan kadar lemak 

rendah. Hal ini sangat tidak sesuai pada teori Rusalim et al (2017) yang menyatakan kadar 

lemak mempengaruhi viskositas dan kestabilan emulsi produk. Pada mayonnaise 

komersial kadar lemak yang rendah mampu menghasilkan mayonnaise dengan viskositas 

yang tinggi dan kestabilan emulsi yang sangat baik (Rusalim et al., 2017). Hal ini 

dikarenakan adanya penambahan xanthan gum dan guar gum sebagai pengental dan 

penstabil (Chetana et al., 2019) 

 

4.9. Tingkat Kesukaan terhadap Mayonnaise Santan 

Pada pengujian sensori mayonnaise dilakukan uji hedonik pada atribut sensori warna, 

rasa, tekstur, dan overall. Uji hedonik adalah salah satu dari pengujian sensori yang 

dilakukan untuk mengetahui perbedaan kualitas produk sejenis maupun antar produk 

berbeda. Uji hedonik dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis 

pada mayonnaise santan yang dinyatakan dalam skala hedonik yang ditranformasi 

menjadi skala numerik yang selalu meningkat nilainya menurut tingkat kesukaan.  

 

Panelis diminta memberi nilai pada setiap atribut sensori pada rentang skor 1-5. Skor 1 

adalah sangat tidak suka, skor 2 adalah tidak suka, skor 3 adalah biasa saja, skor 4 adalah 

suka, dan skor 5 adalah sangat suka. Pengujian hedonik dilakukan pada sampel 

mayonnaise santan dengan perlakuan tiga variasi konsentrasi bubuk kedelai (10%, 15%, 

dan 20%) dan pada mayonnaise komersial “Maestro”. Mayonnaise komersial “Maestro” 

berperan sebagai pembanding, dimana sampel yang digunakan masuk dalam syarat 

pembanding yaitu produk yang sudah dipasarkan. Pada pengujian sensori ini juga 

digunakan carrier berupa keripik kentang. Peran carrier dibutuhkan karena sampel yang 

diuji berupa jenis saus sehingga dibutuhkan respon dari interaksi carrier dengan sampel 

(Tarwendah, 2017).  
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Dapat dilihat pada Tabel 4., pada atribut warna dan rasa sampel mayonnaise santan, 

perbedaan konsentrasi bubuk kedelai tidak mempengaruhi hasil atribut yang diuji. Pada 

atribut warna dan rasa mayonnaise santan berbeda sangat nyata dengan mayonnaise 

komersial. Sedangkan pada atribut tekstur pada mayonnaise santan dengan penambahan 

bubuk kedelai 20% memiliki nilai yang sama dengan mayonnaise komersial. Maka dapat 

disimpulkan bahwa penambahan bubuk kedelai 20% merupakan konsentrasi yang sesuai 

untuk mendapatkan tekstur yang sama dengan mayonnaise komersial. Peran viskositas, 

tekstur, kestabilan emulsi dan organoleptik produk berperan besar dalam menentukan 

kualitas produk mayonnaise (Angkadjaja et al., 2014). 

 


