
27 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Nilai pH pada Penggunaan VCO yang Berbeda 

Derajat keasaman (pH) adalah suatu analisa untuk 

mengetahui keasaman suatu produk dengan menggunakan alat 

yang bernama pH meter. Hasil rata-rata nilai pH disajikan 

pada tabel 4.  

Tabel 4. Rata-rata Nilai pH mayonnaise 

Perlakuan pH  

P0 4,23 ± 0,02b 

P1 4,21± 0,02ab 

P2 4,16 ± 0,01ab 

P3 4,13 ± 0,09ab 

Keterangan : a,b,c Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05) 

Berdasarkan nilai pH yang disajikan pada tabel 4 hasil 

analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan perbedaan 

persentase memberikan pengaruh yang  nyata (P<0,05) 

terhadap pH mayonnaise. Pengujian nilai pH bertujuan untuk 

mengetahui derajat keasaman mayonnaise. Nilai rata-rata pH 

reduced fat mayonnaise berkisar antara 4,13-4,23. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Evanuarini dkk., (2016) yang 

menyatakan bahwa pH mayonnaise kisaran 3,6-4 karena 

sangat efektif untuk menekan pertumbuhan bakteri. Salah satu 

bahan dalam pembuatan mayonnaise menggunakan vinegar 

atau cuka, vinegar atau cuka memiliki sifat asam sehingga 

membuat mayonnaise bersifat asam. Pemberian vinegar yang 

bersifat asam dapat mengurangi pertumbuhan mikroorganisme 

pada reduced fat mayonnaise. 

Hala Amin et al., (2014) juga berpendapat bahwa 

sebaiknya kisaran 4 atau dibawah 4 agar produk bebas dari 
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Salmonella yang berasal dari kuning telur. Direkomendasikan 

memakai vinegar atau lemon dan tambahan bahan pangan lain 

yang bersifat asam, bahan pangan yang bersifat asam akan 

menghambat perkembangan salmonella di dalam produk 

pangan. Bahan utama mayonnaise adalah kuning telur, bagian 

yang rentan untuk perkembangan. 

Penggunaan VCO juga mempengaruhi nilai pH 

mayonnaise dimana nilai pH pada minyak yang digunakan 

bersifat basa yaitu 7,8 sehingga pemakaiannya pada reduced 

fat mayonnaise juga berpengaruh. Penggunaan vco yang 

semakin sedikit akan menyebabkan penurunan nilai pH, pada 

P0 terlihat nilai pH yang paling tinggi dikarenakan 

penggunaan VCO sebanyak 70%. Pada penggunakan vco 

sebesar 60% memiliki nilai pH yang mendekati dengan P0. 

4.2 Globula Lemak Secara Mikroskop 

Pengamatan mikroskopik globula lemak mayonnaise 

yang menggunakan Virgin Coconut Oil (VCO) dari persentase 

minyak yang berbeda, dengan alat Mikroskop Nikon Eclipse 

E100. Perbedaan persentase VCO akan menghasilkan globula 

lemak yang berbeda. Foto globula lemak reduced fat 

mayonnaise disajikan pada Gambar 1.  
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P0= VCO 70% P1= VCO 60% 

P2= VCO 50% P3= VCO 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbedaan ukuran dan fase diskontinyu dikarenakan 

persentase minyak yang digunakan berbeda. Pada globula 

lemak P0 (70%) globula lemak tersusun sangat rapi sedangkan 

pada globula lemak P2 (50%), dan P3 (40%) ukuran tidak 

uniform dan polipherse. Hal ini dikarenakan persentase 

minyak dan air yang digunakan berbeda. Keseragaman globula 

pada P1 hampir sama dengan perlakuan kontrol karena 

pengurangan minyak yang sedikit dan penambahan air yang 

lebih sedikit daripada yang lainnya. Penambahan air diatas 

10% dan pengurangan persentase minyak dibawah 60% akan 

Gambar 3. Globula lemak reduced fat mayonnaise dengan 
persentase VCO yang berbeda (VCO 70%, 
60%,50% dan 40%) perbesaran 400 kali. 

 A = Fase diskontinyu 
 B = Lapisan interfasial 
 C = Fase kontinyu 
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mempengaruhi kekentalan pada reduced fat mayonnaise dan 

berpengaruh pada globula lemak. Hal ini sependapat dengan 

Evanuarini dkk (2016) bahwa meningkatnya viskositas oleh 

penggunaan tepung porang pada fase air dan penggunaan kefir 

yang lebih sedikit. Penggunaan kefir diatas 30 % akan 

menambah fase air sehingga akan menurunkan viskositas atau 

kekentalan pada low fat mayonnaise. Persentase VCO pada 

pembuatan reduced fat mayonnaise mulai diturunkan pada 

perlakuan 2 sampai 3 yaitu persentase 50 % sampai 40 %. 

Dalgeish (2006) menyatakan bahwa pengamatan mikrokopis 

mayonnaise menggunakan optical microscopy, menampilkan 

globula, dan permukaan globula lemak yang memiliki struktur 

yang kompleks. Strukturnya terlihat bulat, namun tersusu rapi. 

Berdasarkan gambar diatas diameter ukuran globula 

lemak pada P0 adalah 8,40 µm – 11,11 µm, diameter ukuran 

globula lemak pada P1 adalah 11,01 µm -28,35 µm. 

Sedangkan diameter globula P2 adalah 15,71 µm – 27,96 µm, 

dan ukuran globula P3 adalah 14,94 µm – 80,83 µm. 

Pengamatan globula lemak pada reduced fat mayonnaise 

bertujuan untuk mengetahui ukuran globula dari mayonnaise 

dengan menggunakan skala terendah dan tertinggi. Pada 

perlakuan kontrol terlihat bahwa ukuran globula lebih kecil 

dan berdekatan daripada perlakuan lainnya hal ini dikarenakan 

minyak yang digunakan lebih banyak yaitu 70 %. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Langton et al., (1999) yang 

menyatakan bahwa mayonnaise terdiri dari globula minyak 

yang terdispersi pada medium air. Perbedaan formulasi akan 

menyebabkan perbedaan komposisi dan mikroskopis globula. 

Perlakuan 2 dan 3 nampak polipherse antara globula yang satu 

dengan yang lainnya, dikarenakan minyak yang digunakan 

dikurangi dari yang 70% hingga menjadi 40 %, sehingga pada 
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P3 (40%) ukuran globula lebih besar-besar dan tidak uniform, 

ini dikarenakan minyak yang digunakan dikurangi dan 

penambahan air ditingkatkan sehingga akan terdapat fase 

kontinyu. 

Persentase minyak berpengaruh terhadap ukuran 

globula, dimana persentase yang semakin tinggi maka ukuran 

globula akan semakin kecil sedangkan persentase yang 

dikurangi akan membuat ukuran globula menjadi lebih besar 

dan terdapat space  antar globula. Hal ini juga sependapat 

dengan Tubesha dkk (2011) pada persentase emulgator 70%, 

ukuran  globula  minyak  jauh  kecil. Hal  ini bisa  dilihat  dari  

semakin  rata  ukuran  partikel dan  distribusi  ukuran  partikel  

sempit  tidak terlalu besar. Sehingga ukuran yang rata tidak 

mempunyai kecenderungan untuk menggumpal atau agregrasi. 

4.3 Kualitas Organoleptik Reduced fat Mayonnaise 

Dengan Penggunaan Virgin Coconut Oil yang 

Berbeda 

Penilaian organoleptik adalah cara menilai, mengukur, 

dan menguji suatu produk dengan menggunakaan alat indera 

manusia. Organoleptik disebut juga dengan sifat sensorik 

karena metode penilaiannya menggunakan rangsangan 

sensorik oleh alat indra manusia. Penilaian organoleptik pada 

penelitian dilakukan dengan uji skoring terhadap warna, rasa, 

dan aroma oleh panelis semi terlatih sebanyak 6 orang. Hasil 

rata-rata nilai organoleptik warna, rasa, dan aroma disajikan 

pada Tabel 5. 

  



32 
 

Tabel 5. Rata-rata Nilai Warna, Rasa dan Aroma Mayonnaise 

Perlakuan Warna Rasa Aroma 

P0 4,05 ± 1,50b 3,75 ± 2,75ab 3,55 ± 1,71b 

P1 4,60 ± 0,00b 4,3 ± 1,00b 4,25 ± 1,5b 

P2 

P3 

3,90 ±2,65b 

2,50± 2,19a 

3,35 ± 1,71a 

3 ± 0,82a 

3,1 ± 2,52a 

2,6 ± 2,95a 

Keterangan : a,b,c Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) 

 Nilai Warna 1= Putih Pucat, 5 = Orange 

 Nilai Rasa  1= Sangat Tidak Menyukai, 5 

= Sangat Menyukai 

 Nilai Aroma  1=Menyimpang, 5 = Aroma 

Kelapa Dominan 

 P0 = Kontrol, VCO 70%; P1= VCO 60%; P2= 

VCO 50%; P3 = VCO 40% 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

perbedaan persentase memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap warna, rasa dan aroma reduced fat 

mayonnaise. Mayonnaise terdiri dari bahan penyusun seperti 

garam, gula, mustard yang semua berkontribusi terhadap rasa, 

dan karena relatif tinggi vinegar, maka mayonnaise 

dikategorikan sebagai produk asam (Evanuarini, dkk., 2016). 

Perbedaan pemberian minyak VCO pada Reduced fat 

Mayonnaise akan mempengaruhi rasa warna dan aroma pada 

mayonnaise. 

4.3.1. Warna Mayonnaise 

Berdasarkan pada Tabel 5 secara umum terlihat bahwa 

hasil uji organoleptik warna mayonnaise yang menggunakan 
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minyak Virgin Coconut Oil (VCO) berbeda menunjukkan 

kisaran putih pucat 1 dan 5 yang menunjukkan warna orange. 

Pengaruh perlakuan perbedaan persentase VCO memberikan 

pengaruh yang nyata (P<0,01). Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Evanuarini dkk. (2016) yang menyatakan bahwa 

warna adalah salah satu atribut penting mayonnaise, karena 

warna digunakan konsumen untuk memilih mayonnaise. Nilai 

rata-rata warna mayonnaise berkisar 2,5-4,6 yang 

menunjukkan warna putih hingga kuning. Warna putih hingga 

kuning yang dihasilkan pada reduced fat mayonnaise ini 

dikarenakan salah satu bahan pembuatan mayonnaise yaitu 

kuning telur. Kuning telur yang digunakan pada penelitian ini 

adalah kuning telur bebek. Warna kuning telur bebek lebih 

pekat daripada kuning telur ayam sehingga warna yang 

dihasilkan pada mayonnaise lebih kuning bahkan orange.  
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Warna putih kekuningan hingga orange tersebut 

dikarenakan adanya kandungan karoten pada kuning telur 

yang digunakan untuk pembuatan reduced fat mayonnaise. 

Sumardika (2007) menjelaskan bahwa pigmen alami yang 

memberikan warna kuning, orange, jingga hingga merah 

adalah karotenoid. Hal ini juga ditambahkan oleh Gaonkar et 

al., (2010) yang menyatakan bahwa kuning telur berfungsi 

sebagai pewarna dalam suatu produk pangan, tetapi fungsi 

tersebut dipengaruhi oleh warna kuning telur itu sendiri. 

Rahmawati (2016) juga menambahkan bahwa kuning telur 

selain berperan sebagai pengemulsi juga berfungsi untuk 

memberikan warna pada mayonnaise  

P0 = VCO 70% P1 = VCO 60% 

P2 = VCO 50% P3 = VCO 40% 

Gambar 4. Warna Reduced Fat Mayonnaise 

dengan persentase VCO yang 

berbeda 
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Formulasi pada reduced fat mayonnaise dengan 

menggunakan persentase minyak yang berbeda dan 

dibandingkan dengan penambahan air yang semakin tinggi 

akan menghasilkan mayonnaise dengan kadar air yang tinggi. 

Sehingga, warna mayonnaise yang lebih putih dikarenakan 

semkain tingginya kadar air di dalamnya. Selain kuning telur 

pada formulasi, warna kuning diduga dipengaruhi oleh 

persentase VCO yang berbeda. Pemberian VCO pada 

persentase yang semakin rendah akan menghasilkan 

mayonnaise yang lebih putih. Mustard juga memiliki warna 

kuning sehingga juga memberikan pengaruh terhadap warna 

kuning mayonnaise yang dihasilkan. 

 

4.3.2. Rasa Mayonnaise 

Nilai skor organoleptik rasa mayonnaise disajikan 

pada Tabel 5. Hasil menunjukkan kisaran 3 agak menyukai 

dan 4,3 menyukai. Mayonnaise terdiri dari bahan-bahan 

pembuat yaitu gula, garam, lada, mustard, kuning telur, 

vinegar, dan air. Mayonnaise di gemari masyarakat umum 

dikarenakan rasanya yang agak asam dan ada rasa sedikit 

pedas atau getir, selain rasa enak di lidah dikarenakan bahan 

utama untuk membuat adalah minyak atau lemak. Panelis 

memberikan skor tertinggi 4,3 yang berarti menyukai, hal ini 

dikarenakan minyak pada reduced fat mayonnaise tidak terlalu 

rendah yaitu 60% sehingga rasa enak masih terasa. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Mutiah (2002) yang 

menyatakan bahwa koncumen menyukai mayonnaise karena 

memiliki rasa yang khas. Rasa asam yang terdapat pada 

mayonnaise dikarenakan oleh penambahan cuka, rasa asin 

yang terdapat pada garam, rasa manis yang dihasilkan oleh 

gula, dan terdapat rasa sedikit pedas dan sedikit menyengat di 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pedas
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lidah dan langit-langit mulut akibat adanya mustard dalam 

mayonnaise tersebut. Nikzade (2012) juga menyatakan bahwa 

komponen utama didalam mayonnaise adalah lemak yang 

berasal dari minyak nabati. Lemak atau minyak dapat 

memberikan pengaruh terhadap sifat fisik dan karakteristik 

sensori pada mayonnaise, diantaranya rasa, flavor, tekstur, 

penampakan dan tingkat creaminess.  

Rasa asam di indikasikan dari pemberian vinegar pada 
mayonnaise dan rasa segar berasal dari minyak yang 
digunakan yaitu VCO. Reduced Fat Mayonnaise memiliki rasa 
asam karena terjadi pengurangan persentase minyak sehingga 
rasa lebih asam daripada mayonnaise kontrol. Inae Lee (2013) 
menyatakan bahwa tingginya air dan cuka pada pembuatan 
Low Fat Mayonnaise membuat rasa akhir mayonnaise lebih 
asam dikarenakan persentase minyak diturunkan dan 
persentase air dan cuka stabil, maka minyak akan terdegradasi 
oleh cuka, sehingga mayonnaise bersifat asam. 

4.3.3. Aroma Mayonnaise 
Nilai Skor rata-rata aroma reduced fat mayonnaise 

dengan penggunaan persentase minyak yang berbeda 

menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

aroma mayonnaise. Nilai rata-rata aroma mayonnaise berkisar 

2,6 terendah dengan kriteria sedikit aroma kelapa dan cuka, 

dan 4,25 untuk yang tertinggi dengan kriteria sedikit aroma 

kelapa. Aroma kuat di deteksi dari aroma kelapa yang berasal 

dari VCO. Pembuatan VCO dilakukan tanpa proses 

pemanasan sehingga dapat menimbulkan aroma khas kelapa 

bila di formulasikan dengan berbagai produk pangan.  

Perbedaan persentase minyak yang diberikan (70%, 

60%, 50% dan 40%) menghasilkan perbedaan yang sangat 

nyata, Gavahian et al., (2000) menambahkan bahwa 

penambahan minyak pada persentase yang berbeda 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lidah
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menghasilkan aroma yang berbeda. Winarno (1993) juga 

menambahkan bahwa semakin kental atau semakin tinggi 

viskositas suatu bahan pangan, penerimaan terhadap bau 

semakin berkurang karena akan mengurangi rangsanfan pada 

kelenjar air liur, namun jika terlalu rendah maka juga tidak 

akan memberikan rangsangan sensoris. Panelis menyukai 

mayonnaise (60%) dengan skor 4,25 yaitu sedikit aroma 

kelapa yang menimbulkan aroma khas kelapa pada produk 

mayonnaise. Aroma kelapa di indikasikan dari penggunaan 

minyak untuk pembuatan mayonnaise yaiu VCO. Minyak 

yang digunakan memiliki aroma kelapa yang khas sehingga 

saat di padukan dengan berbagai pdoruk makanan maka akan 

memiliki aroma khas kelapa. 

Grafik spider menunjukkan bahwa bentuk segitiga 

yang semakin besar mengarah keluar, maka nilainya semakin 

tinggi, sedangkan bentuk segitiga yang semakin kecil 

menunjukkan bahwa nilainya semakin rendah. Grafik spider 

nilai rataan skor organoleptik tekstur, aroma dan rasa pada 

reduced fat mayonnaise dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Grafik Spider Nilai Rataan Rasa, Warna dan 

Aroma pada Reduced Fat Mayonnaise  




