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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Telur adalah produk hewani yang dikonsumsi selain 

susu, ikan dan daging. Telur mengandung protein, lemak, 

mineral dan vitamin, sehingga telur merupakan bahan pangan 

yang baik bagi manusia. Telur sangat mudah sekali mengalami 

kerusakan, baik kerusakan secara alami, kimiawi maupun 

serangan dari mikroorganisme melalui pori-pori telur. Sifat 

yang mudah rusak pada telur, sehingga diperlukan adanya 

pengolahan dan pengawetan pada telur untuk mempertahankan 

kualitas telur. Macam-macam pengolahan pada telur 

diantarannya adalah telur pindan, telur asin, telur beku, tepung 

telur dan mayonnaise. 

Mayonnaise adalah salah satu jenis saus yang dibuat 

dari bahan utama kuning telur, vinegar dan minyak nabati. 

Mayonnaise yang beredar di kalangan masyarakat saat ini 

yaitu full fat mayonnaise dan reduced fat mayonnaise. 

Masyarakat membatasi konsumsi pada full fat mayonnaise 

yang bisa memicu berbagai penyakit seperti obesitas, kanker, 

dan cholestrol dikarenakan kandungan lemak yang ada pada 

full fat mayonnaise sangat tinggi. Masyarakat memilih 

reduced fat mayonnaise untuk dikonsumsi karena 

mengandung rendah lemak, sehingga perlunya dalam 

mengurangi minyak pada pembuatan mayonnaise. Reduced fat 

mayonnaise dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

untuk hidup yang lebih sehat dengan cara mengurangi kadar 

minyak yang digunakan untuk pembuatan mayonnaise. 

Minyak yang digunakan pada pembuatan reduced fat 

mayonnaise adalah minyak nabati. Minyak nabati yang 

biasanya digunakan untuk pembuatan mayonnaise diantaranya 
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adalah minyak kelapa, minyak canola, sunflower oil, minyak 

zaitun, dan Virgin Coconut Oil (VCO). VCO menarik 

perhatian para peneliti karena memiliki khasiat untuk 

kesehatan diantaranya menurunkan resiko kanker, mencegah 

infeksi virus, membantu sistem kekebalan tubuh, tidak 

mengandung kolestrol dan tidak menyebabkan kegemukan. 

Virgin Coconut Oil (VCO), adalah minyak yang 

didapat dari buah kelapa (Cocos nucifera L.) tua yang masih 

segar dan dalam prosesnya diperas dengan atau tanpa 

penambahan air, tanpa proses pemanasan atau pemanasan 

tidak lebih dari 600 C dan sangat aman dikonsumsi manusia, 

(BSN, 2008). Dilihat dari sisi kesehatan, telah dikenal bahwa 

VCO lebih bermanfaat, dalam uji klinis menyatakan bahwa 

VCO memiliki potensi antioksidan lebih banyak dibandingkan 

dengan minyak kelapa olahan (Mariana, Che Man and Amin, 

2009). Virgin Coconut Oil mengandung asam lemak rantai 

sedang yang mudah dicerna dan dioksidasi oleh tubuh 

sehingga mencegah penimbunan di dalam tubuh. Kandungan 

antioksidan di dalam VCO pun sangat tinggi seperti tokoferol 

dan betakaroten. Antioksidan ini berfungsi untuk mencegah 

penuaan dini dan menjaga vitalitas tubuh. Karakteristik 

sensorik lebih baik dan nutrisi yang lebih tinggi untuk VCO 

daripada minyak olahan RBD, membuat popularitas VCO 

sebagai bahan fungsional dalam pengolahan makanan 

(Villarino, Dy and Lizada, 2007). VCO memiliki berbagai 

manfaat yaitu menurunkan kadar kolestrol, dan tidak 

menyebabkan kegemukan, sehingga sangat baik jika 

digunakan dalam pengolahan mayonnaise. Penelitian 

penggunaan VCO perlu dilakukan untuk menghasilkan 

karakteristik reduced fat mayonnaise yang baik. 

 



 
 

3 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diambil dari permasalahan 

tersebut adalah berapa persentase penggunaan VCO yang tepat 

pada pembuatan reduced fat mayonnaise. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 

persentase penggunaaan VCO yang tepat pada pembuatan 

reduced fat mayonnaise.  

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Memberikan informasi untuk masyarakat tentang 

reduce fat mayonnaise. 

2. Mengembangkan inovasi tentang pengolahan 

mayonnaise dengan penggunaan VCO sehingga 

terdapat beberapa inovasi tentang mayonnaise. 
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1.5 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

  

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir 

Mayonnaise 

Full Fat Mayonnaise 

- Harga mahal 

- Rasa kurang enak 

- Kurang diminati 

masyarakat 

- Tinggi Lemak 

- Penyakit Degeneratif 

(Kanker, obesitas, 

kolesterol) 

Low Fat Mayonnaise 

Reduced Fat Mayonnaise 

Manfaat Virgin Coconut Oil 

(VCO) 

-Meningkatkan immun tubuh 

-Menambah aroma kelapa 

-Mencegah kolesterol, kanker 

dan penuaan dini 

Reduced Fat Mayonnaise dengan 

Virgin Coconut Oil (VCO) 
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Produk olahan telur yang beredar di masyarakat saat ini 

adalah, tepung telur, telur beku, telur asin, dan mayonnaise. 

Mayonnaise yang saat ini beredar di kalangan masyarakat ada 

dua jenis yaitu full fat mayonnaise dan reduced fat 

mayonnaise. Full fat mayonnaise mengandung tinggi lemak 

dikarenakan minyak yang dipakai untuk pembuatan 

mayonnaise adalah 70% sehingga jika dikonsumsi berlebih 

akan menyebabkan berbagai timbulnya penyakit sehingga 

perlu adanya pengurangan minyak. Reduced fat mayonnaise 

sendiri adalah mayonnaise yang dibuat dengan cara 

mengurangi persentase minyak pada full fat mayonnaise, 

sehingga pengurangan minyak diharapkan mampu 

menggantikan full fat mayonnaise. VCO memiliki berbagai 

manfaat yaitu dapat menurunkan resiko kanker, mencegah 

infeksi virus, membantu sistem kekebalan tubuh, tidak 

mengandung kolesterol, tidak menyebabkan kegemukan dan 

memiliki nutrisi yang lebih tinggi daripada minyak olahan. 

Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian mengenai persentase 

penggunaan VCO yang tepat pada pembuatan mayonnaise 

dengan konsentrasi yang berbeda yaitu 70%, 60%, 50%, dan 

40%, agar tetap aman di konsumsi oleh masyarakat selain itu 

masih tetap bisa mempertahankan kualitas rasa, tekstur dan 

aroma yang tetap disukai masyarakat.  

 

1.6 Hipotesis 

Penggunaan VCO pada persentase yang berbeda diduga 

berpengaruh terhadap karakteristik fisik dan mutu 

organoleptik reduced fat mayonnaise. 

 




