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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Margarin Buah 

 

Margarin pertama kali ditemukan oleh Mege Mouries di Perancis pada 

tahun 1870.  Berdasarkan SNI 01-3541-2002, margarin adalah produk makanan 

berbentuk  emulsi baik padat maupun semi padat yang dibuat dari lemak atau 

minyak nabati , dengan atau tanpa perubahan kimiawi termasuk hidrogenasi, 

interesterifikasi dan telah melalui proses pemurnian sebagai bahan utama serta 

mengandung air dan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Margarin 

merupakan emulsi dengan tipe emulsi Water in Oil (W/O) yaitu fase air berada 

dalam fase minyak atau lemak dengan kandungan lemak tidak kurang dari 80% 

(Winarno, 1997). 

Blitz (2004) menjelaskan bahwa jumlah lemak yang dikandung dalam 

margarin tergantung dari jenis margarin tersebut. Dalam margarin rumah tangga 

sebagai standar produk memiliki kandungan lemak minimal 50% dari minyak 

nabati, sedangkan dalam margarin nabati memiliki kandungan lemak minimal 

98% dari minyak nabati yang terdiri dari minimal 15% asam linoleat.  

Konsumsi margarin yang tinggi membuka peluang yang besar untuk 

membuat inovasi produk margarin. Salah satunya yaitu pengolahan buah 

menjadi margarin buah. Margarin buah merupakan produk olahan buah yang 

memiliki tekstur yang lembut dengan kemanisan yang rendah yang dibuat dari 

potongan buah ataupun buah yang tanpa dipotong. 

Margarin buah adalah suatu produk yang dibuat dari pulp buah dan 

dimasak pada vacum kettle sampai mencapai total padatan 47 brix. Margarin 

buah mengandung lebih sedikit gula jika dibandingkan dengan selai dan jelly, 

dengan Aw lebih dari 8.5 dan pH kurang dari 4.5 (Anonymous, 2002). Secara 

umum jika dibandingkan dengan selai, margarin buah lebih seperti saus buah 

lebih lembut daripada selai dan mengandung lebih sedikit gula. Margarin buah 

berbeda dengan selai karena selai berasal dari buah yang dihancurkan bukan 

sari buah. Margarin buah adalah makanan semi solid yang disiapkan dari 

campuran yang terdiri tidak kurang lima bagian berat buah dengan penambahan 

dua bagian gula (Smith, 2006). 
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Pada mulanya produk yang disebut margarin buah, tidak mengandung 

lemak. Penampakan fisik menyerupai sirup atau sari buah yang kental. Namun 

pada perkembangannya dilakukan penambahan lemak sehingga dikenal dengan 

margarin buah. 

Margarin buah pada umumnya digunakan buah yang memiliki kandungan 

pektin tinggi. Proses pembuatan margarin pertama buah dicuci untuk 

menghilangkan kotorannya, dikupas dan dihancurkan sampai lembut dengan 

penambahan air. Sari buah dimasak dengan penambahan emulsifier hingga 

mencapai konsistensi lembek, lunak dan kental sehingga mudah dioleskan 

(Susanto, 1993). Penambahan sari buah dapat dilakukan untuk menggantikan 

gula, selain itu produk yang dihasilkan kualitasnya lebih bagus.  

Syarat umum suatu margarin buah  mengandung tidak kurang 80% lemak, 

pengemulsi, garam, pengawet, pewarna, dan vitamin dapat dilihat pada Tabel 

2.1, sedangkan komposisi kimia margarin buah dapat dilihat pada Tabel 2.2 

 

Tabel 2.1 Syarat Mutu Margarin Buah SNI 01-3541-2002  

No Kriteria Persyaratan 

1 
 
 
 

2 
3 
4 
5 
6 
 
 
 

7 
8 
 
 
 
 
 

9 
10 

Keadaan 
1.1 Bau 
1.2 Warna 
1.3 Rasa 
Air 
Lemak 
Vitamin A 
Vitamin D 
Bahan Tambahan Pangan 
6.1 Antioksidan 
6.2 Pewarna Makanan 
6.3 Stabilizer 
Bilangan Asam 
Cemaran Logam 
8.1 Timbal (Pb) 
8.2 Timah (Sn) 
8.3 Raksa (Hg) 
8.4 Tembaga (Cu) 
8.5 Seng 
Cemaran Arsen 
Cemaran Mikroba 
8.1 E.Coli 
8.2 St Aureus 
8.3 Salmonella 
8.4 Enterococci 

 
Dapat diterima 
Dapat diterima 
Dapat diterima 
maks 18% b/b 
min 80% b/b 

2500 – 3500 IU 
250 – 350 IU 

 
Sesuai peraturan yang berlaku 
Sesuai peraturan yang berlaku 
Sesuai peraturan yang berlaku 

maks 4mg KOH/g 
 

maks 0,1 mg/kg 
maks 40 mg/kg 

maks 0,03 mg/kg 
maks 0,1 mg/kg 
maks 40 mg/kg 

0,1 mg/kg 
 

maks 3 APM/g 
maks 102 koloni/g 

negatif 
maks 102 koloni/g 

Sumber: BSN (2002)  
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Tabel 2.2 Komposisi Margarin Buah 

Komposisi % Berat 

Lemak 
Lesitin 

80 - 81 
0,5 

Garam 3 
TBHQ 0,005 

Vitamin A 0,02 
B- Karoten 0,003 

Na – Benzoat 0,1 
 Sumber : Pamina Adolina (2007) 

Menurut Ketaren (2008), pembuatan margarin dimaksudkan sebagai 

pengganti mentega dengan penampakan, bau, konsistensi, rasa, dan nilai gizi 

yang hampir sama dengan mentega.  Ciri-ciri margarin yang paling menonjol 

adalah bersifat plastis, padat pada suhu ruang, agak keras pada suhu rendah, 

teksturnya mudah dioleskan, serta segera dapat mencair di dalam mulut.  

Margarin mempunyai titik beku yang tinggi (di atas suhu kamar) dan titik cair 

sekitar suhu badan.  Pada suhu 25oC margarin mempunyai sifat plastis sehingga 

dapat digunakan sebagai bahan pengoles makanan. 

Lemak yang digunakan dalam pembuatan margarin dapat berasal dari 

lemak hewani atau lemak nabati. Lemak hewan yang biasa digunakan adalah 

lemak babi (lard) dan lemak sapi (tallow),sedangkan minyak nabati yang 

biasanya digunakan adalah minyak kelapa, minyak kelapa sawit, minyak biji 

kapas, minyak wijen, minyak kedelai, minyak kacang tanah, minyak jagung,dan 

minyak gandum (Ketaren, 2008). 

Dalam pembuatan margarin buah ini juga memiliki keunggulan tersendiri 

dibandingan dengan margarin biasa. Adapun keunggulan margarin buah adalah 

margarin dapat dibuat dalam jumlah yang besar maupun kecil, cara 

pembuatannya margarin mudah, tidak diperlukan pektin tambahan dalam 

pembuatan margarin, selain itu juga penggunaan gula yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan penggunaan gula pada margarin biasa (Smith,2006). 

 

2.2 Apel Manalagi (Malus sylfertris Mill)   

Apel adalah jenis buah-buahan yang sangat popular di seluruh dunia. Apel 

merupakan salah satu buah yang paling banyak di konsumsi di seluruh dunia. 

Tanaman apel sangat cocok ditanam didaerah yang memiliki udara dingin.  Pada 

awalnya apel di tanam di daerah Asia Tengah kemudian menyebar keseluruh 
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dunia. Apel memiliki beberapa varietas antara lain Rome Beauty, Anna, 

Manalagi, dan Wangli (Untung, 1996). Adapun apel manalagi dapat dilihat pada 

Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Apel Manalagi (Dokumentasi Pribadi) 

 

Apel manalagi rasa daging buahnya manis walaupun belum matang dan 

aroma kuat. Tekstur keras dan warna daging buahnya putih kekuningan, bentuk 

bulat dengan ujung pangkal berlekuk dangkal. Diameter buah antara 4 sampai 

7cm dan berat 75 sampai 160g per buah. Kulit berwarna hijau muda kekuningan 

saat matang. Buah apel manalagi yang matang dapat dipanen berkisar umur 114 

hari setelah bunga mekar. Pada musim penghujan dan tempat tanam yang lebih 

tinggi maka membuat umur apel lebih panjang (Untung, 1996). 

Menurut Soelarso (1996) apel manalagi mengandung 50% lebih banyak 

vitamin A kandungan vitamin C sebesar 7,43 mg/100 gr, kandungan asam 

0,32%, pH cairan buah 4,65, rasio kadar gula sebesar 54,82%, karbohidrat 14,9 

gr. Adapun kandungan buah apel manalagi dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Kandungan antioksidan yang tinggi pada buah apel bisa membantu 

meminimalisasi kemungkinan munculnya kanker dibandingkan dengan buah 

lainnya dan sayuran. Kandungan Vitamin C dan Betakaroten dalam buah apel 

bermanfaat untuk membantu tubuh mengembangkan resistensi terhadap agen 

infeksi yang bisa menjadi berbahaya bagi tubuh. Selain itu juga memiliki 

kemampuan pro-inflamasi untuk melepas radikal bebas (Helen, 2008).   

Kandungan pektin pada buah apel terdapat pada sekitar biji terutama 

dibawah kulit. Pektin akan membentuk suatu gel bila ditambah gula pada kisaran 

pH tertentu (Senior, 2005).  Pada kulit apel banyak mengandung pektin (serat 
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makanan yang larut air) yang mampu menangkal beragam penyakit salah 

satunya yaitu menurunkan kolesterol sehingga proses aterosklerosis 

(penyumbatan pembuluh darah) dapat dihindari. 

Studi yang dipublikasikan dalam Archives of Internal Medicine (2003) 

mengungkapkan apel manalagi mengandung 2,64 % (dari berat segar) pektin, 

suatu komponen serat yang larut air dan dilaporkan mempunyai efek 

hipokolesterolemik yang kuat.  

 

Tabel 2.3 Kandungan Gizi Buah Apel dalam 100 gram Buah Apel 

Kandungan Gizi Satuan 

Energi 218 kJ (52 kcal) 
Karbohidrat 13.81 g 
Gula 10.39 g 
Serat pangan 2.4 g 
Lemak 0.17 g 
Protein 0.26 g 
Air 85.56 g 
Vitamin A equiv. 3 μg (0%) 
Thiamine (Vit. B1) 0.017 mg (1%) 
Riboflavin (Vit. B2) 0.026 mg (2%) 
Niacin (Vit. B3) 0.091 mg (1%) 
Pantothenic acid (B5) 0.061 mg (1%) 
Vitamin B6 0.041 mg (3%) 
Folate (Vit. B9) 3 μg (1%) 
Vitamin C 4.6 mg (8%) 
Calcium 6 mg (1%) 
Iron 0.12 mg (1%) 
Magnesium 5 mg (1%) 

 Sumber : Direkotrat Jenderal Hortikultura, Departemen Pertanian (2009) 

  

2.3 Sistem Emulsi 

Emulsi adalah suatu sistem yang terdiri dari dua fase cairan, satu 

diantaranya terdispersi dalam bentuk globula-globula dalam cairan lainnya. 

Cairan yang terpecah dalam bentuk globula disebut cairan terdispersi, 

sedangkan cairan yang menutupi globula disebut cairan pendispersi. Emulsi 

merupakan sistem koloid yang memiliki zat terdispersi dalam bentuk cair dengan 

fase terdispersinya berupa fase cair dengan medium  pendispersinya bisa berupa 

zat padat, cair, ataupun gas (Johannes, 1973) .  

Emulsi merupakan suatu sistem yang tidak stabil. Ketidakstabilan ini 

disebabkan oleh adanya perbedaan berat jenis antara minyak dan air. Oleh 

http://id.wikipedia.org/wiki/Energi
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat
http://id.wikipedia.org/wiki/Gula
http://id.wikipedia.org/wiki/Serat_pangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Lemak
http://id.wikipedia.org/wiki/Protein#Khasiat
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_A
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Thiamine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Riboflavin
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Niacin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pantothenic_acid&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B6
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Folate&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C
http://id.wikipedia.org/wiki/Calcium#Nutrition
http://id.wikipedia.org/wiki/Iron#Biological_role
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnesium_in_biology&action=edit&redlink=1
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karena itu suatu emulsi cenderung akan membentuk dua lapis cairan yang 

terpisah, minyak akan berada di permukaan dan air akan berada pada lapisan di 

bawahnya.  

Mekanisme sistem emulsi dapat terbagi menjadi dua yaitu secara kimia 

dan secara fisika. Mekanisme secara kimia dapat dilihat  pada emulsi air dan 

minyak. Proses pembentukan emulsi di mulai dari pemecahan fase terdispersi 

dengan adanya perlakuan mekanik.  Setelah fase terdispersi terpisah akan 

diselubungi oleh emulsifier, kemudian akan dilanjutkan pengikatan antara 

pengemulsi dengan fase terdispersi dan fase terdispersi (Winarno, 1997). 

Air dan minyak dapat bercampur membentuk emulsi cair apabila suatu 

pengemulsi ditambahkan, karena kebanyakan emulsi adalah dispersi air dalam 

minyak dan dispersi minyak dalam air, sehingga emulsifier  yang digunakan 

harus dapat larut dalam air maupun minyak. Contoh pengemulsi tersebut adalah 

senyawa organik yang mempunyai gugus hidrofilik dan hidrofobik, bagian 

hidrofobik akan berinteraksi dengan minyak sedangkan yang hidrofilik dengan air 

sehingga terbentuklah emulsi yang stabil (Ian, 2009).  

Sedangkan secara fisika emulsi dapat terbentuk karena adanya 

pemasukan tenaga misalnya dengan cara pengadukan. Dengan adanya 

pengadukan maka fase terdispersinya akan tersebar merata ke dalam medium 

pendispersinya (Nauli,2004). 

Untuk membuat emulsi yang bersifat lebih stabil  diperlu dilakukan dua hal 

yaitu homogenisasi dan penggunaan emulsifier. Homogenisasi bertujuan untuk 

memperkecil diameter globula lemak, sedangkan emulsifier yang ditambahkan 

akan berada pada permukaan antara globula lemak dan fase air. Ketika berada 

pada lapisan antar muka tersebut zat pengemulsi bisa mencegah penggabungan 

kembali globula lemak, sehingga emulsi lebih stabil (Fidyana,2006).  

Dalam batas emulsi, fase terdispersi dianggap sebagai fase dalam dan 

medium dispersi sebagai  fase luar.  Pada umumnya dikenal dua tipe emulsi 

yaitu emulsi air dalam minyak (A/M) dan emulsi minyak dalam air (M/A). Emulsi 

air dalam minyak (A/M) mengandung air yang merupakan fase dalam dan minyak 

merupakan fase luarnya. Emulsi  tipe A/M umumnya mengandung kadar air yang 

kurang dari 10 - 25% dan mengandung sebagian besar fase minyak. Pada fase 

ini bersifat non polar maka molekul–molekul emulsifier tersebut akan teradsorbsi 

lebih kuat oleh minyak dibandingkan oleh air. Akibatnya tegangan permukaan 

minyak menjadi lebih rendah sehingga mudah menyebar menjadi fase kontinyu. 
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Butiran–butiran air yang hidrofilik stabil dalam minyak yang hidrofobik. Contoh 

emulsi air dalam minyak adalah margarin (Brennan, 1976). 

Sistem emulsi minyak dalam air merupakan emulsi yang fase 

terdispersinya berupa minyak yang terdistribusi dalam bentuk butiran-butiran 

kecil didalam fase kontinyu yang berupa air. Emulsi tipe ini umumnya 

mengandung kadar air yang lebih dari 31 - 41%. Pada fase ini bersifat polar 

maka molekul–molekul emulsifier tersebut akan teradsorbsi lebih kuat oleh air 

dibandingkan minyak. Akibatnya tegangan permukaan air menjadi lebih rendah 

sehingga mudah menyebar menjadi fase kontinu. Minyak yang hidrofobik stabil 

dalam air yang hidrofilik. Contoh emulsi minyak dalam air adalah susu  (Winarno, 

1997). Pembentukan emulsi air dalam minyak dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan 

emulsi minyak dalam air pada Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Emulsi Air dalam Minyak (Belitz, et al, 2004) 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Emulsi Minyak dalam Air (Belitz, et al, 2004) 

Menurut Suyitno (1989) emulsi dikatakan stabil apabila dapat bertahan 

lama dan tidak berubah, artinya partikel yang ada tidak saling bergabung, 

mengendap dan mengapung. Umumnya untuk membuat suatu emulsi yang stabil 

maka perlu fase ketiga atau bagian dari emulsi, yakni zat pengemulsi 

(emulsifying egent). 

Menurut Paul and Palmer (1972) kestabilan emulsi diklasifikasikan menjadi 

tiga bagian yaitu emulsi sementara, emulsi semi permanen dan emulsi 
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permanen. Emulsi sementara dicirikan odengan viskositas yang rendah dan 

membutuhkan pengocokan sebelum digunakan. Emulsi semi permanen dicirikan 

dengan viskositas seperti krim dan peningkatan viskositas mampu menahan 

pemisahan krim, sedangkan emulsi permanen dicirkan dengan viskositas yang 

tinggi dan mampu menahan koalesen fase terdispersi. 

Emulsi dapat mengalami kestabilan namun juga dapat mengalami 

kerusakan (Demulsifikasi)  dimana rusaknya emulsi ini disebabkan faktor suhu, 

rusaknya emulsifier itu sendiri, penambahan elektrolit sehingga semua akan 

dapat menyebabkan timbulnya endapan atau terjadi sedimentasi (Gohtani and 

Sirendi, 1999). 

 

2.4  Emulsifier 

Emulsifier atau zat pengemulsi adalah zat untuk membantu menjaga 

kestabilan emulsi minyak dan air. Umumnya emulsifier merupakan senyawa 

organik yang memiliki dua gugus, baik yang polar maupun nonpolar sehingga 

kedua zat tersebut dapat bercampur. Gugus lipofilik atau hidrofobik bersifat 

nonpolar. Emulsifier akan mengikat minyak sedangkan air akan terikat kuat oleh 

gugus hidrofilik bersifat polar pengemulsi tersebut. Bagian polar kemudian akan 

terionisasi menjadi bermuatan negatif, hal ini menyebabkan minyak juga menjadi 

bermuatan negatif. Partikel minyak kemudian akan tolak-menolak sehingga dua 

zat yang pada awalnya tidak dapat larut tersebut kemudian menjadi stabil dan 

dapat tercampur (Anief, 2000). 

Pada kebanyakan sistem emulsi, emulsifier yang digunakan berupa 

campuran beberapa macam. Suatu cara pemilihan emulsifier adalah pemilihan 

dengan sistem kesetimbangan sifat hidrofilik dan hidrofobik  yang dikenal dengan 

HLB (Hydrophilic – Lipophilic Balance). Sistem ini berdasarkan kenyataan bahwa 

dengan emulsi minyak dalam air digunakan emulsifier yang dapat larut dalam air, 

sedangkan untuk emulsi air dalam minyak digunakan emulsifier yang larut dalam 

minyak (Griffin, 1995). 

Daya kerja  emulsifier  menurunkan tegangan permukaan bagian hidrofilik 

dan hidrofobik yang terdapat pada struktur kimianya. Daya kerja emulsifier 

terutama disebabkan oleh bentuk molekulnya yang dapat  terikat baik pada 

minyak maupun air. Bila emulsifier tersebut lebih terikat pada air atau lebih larut 

dalam air bagian hidrofilik bersifat polar maka dapat lebih membantu terjadinya 

http://id.wikipedia.org/wiki/Emulsi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Organik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Polar&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nonpolar&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak
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dispersi minyak dalam air sehingga terjadilah emulsi minyak dalam air (o/w), 

contoh susu, sedangkan jika emulsifier lebih larut dalam minyak bagian 

hidrofobik bersifat nonpolar maka terjadil emulsi air dalam minyak (w/o), contoh 

margarin dan mentega  (McClements, 1999). Ukuran relatif hidrofilik dan 

hidrofobik zat pengemulsi menjadi faktor utama menentukan keaktifan dalam 

sistem emulsi (Timmerman, 2000). 

Kemampuan emulsifier menurunkan tegangan permukaan adalah dengan 

cara memutuskan ikatan hidrogen pada permukaan melalui penarikan kepala 

hidrofilik pada permukaan air dengan ekor hidrofobik terentang menjauhi 

permukaan air. Ekor zat yang bersifat hidrofobik memanjang ke dalam globula 

lemak, sedangkan kepala moolekulnya menghadap ke air. Jadi emulsifier 

memberikan mantel hidrofilik mengelilingi globula lemak untuk membentuk 

emulsi (McClements,2005). 

Mekanisme pembentukan emulsi diawali dengan pemberian energi guna  

untuk membentuk tegangan antarmuka yang baru pada suatu sistem emulsi. 

Besarnya sistem kerja yang diperlukan untuk membentuk globula ditentukan oleh 

besarnya diameter globula tersebut kemudian dilakukan penambahan emulsifier 

sehingga dapat menurunkan tegangan permukaan secara bertahap dan akan 

menurunkan energi bebas pembentukan emulsi, artinya dengan semakin rendah 

energi yang diberikan maka akan membuat pembentukan emulsi akan semakin 

rendah (McClements, 2005). 

Pembuatan emulsfier diperlukan bahan pengemulsi. Bahan pengemulsi 

tersebut dapat dibedakan menjadi 2 yaitu emulsifier alam dan emulsifier buatan. 

Emulsifier alam yaitu emulsifier  yang diperoleh dari alam  tanpa proses yang 

rumit dan sangat baik digunakan untuk emulsi minyak dalam air seperti akasia 

(gom),kuning telur, lesitin, kasein dan cmc (Carboxy Methyl Cellulose). Bahan-

bahan ini membentuk koloid hidrofilik bila ditambahkan kedalam air dan 

umumnya menghasilkan emulsi air dalam minyak Ian,2009). 

Selain emulsifier alami terdapat juga emulsifier buatan yang terdiri dari 

monogliserida, misalnya gliseril monostearat. Contoh lain emulsifier buatan yaitu 

ester dari asam lemak sorbitan yang dikenal sebagai spans yang dapat 

membentuk emulsi air dalam minyak dan ester dari polioksietilena sorbitan 

dengaan asam lemak yang di kenal sebagai tween ang dapat membentuk emulsi 

minyak dari air. Pada kue-kue, penggunaan spans membentuk serta 
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memperbaiki tekstur dan volume, sedangkan tween menjaga kue tetap lunak 

(Ibnuhayyan, 2008). 

Pengunaan emulsi yang berlebih akan menyebabkan kelarutannya rendah 

sehingga terbentuk kristal bahan pengemulsi. Terbentuknya kristal-kristal ini akan 

mengurangi kemampuan emulsifier dalam pembentukan emulsi antara lemak 

dan air. Pembentukan emulsi yang tidak sempurna akan menyebabkan lemak 

memisah selama proses  pengolahan sehingga kadar kemak yang dihasilkan 

akan turun (Caric di dalam Hui, 1992). 

 

2.4.1  Emulsifier Lesitin 

Menurut Wendel (2004), lesitin merupakan salah satu bahan pengemulsi 

makanan yang berasal dari campuran gliserofosfolipid yang berasal dari hewan 

dan nabati. Gliserofosfolipid mengandung berbagai senyawa seperti trigliserida, 

asam lemak dan glikolipid. Menurut Szuhaj (2004), lesitin adalah senyawa kimia 

campuran fosfatida dan senyawa-senyawa lemak, yang meliputi fosfatidilkolin, 

fosfatidiletanolamin, fosfatidilinositol, dan terkadang fosfatidilserin. Bahan nabati 

yang paling sering dipakai untuk pembuatan lesitin dan disukai karena 

kualitasnya adalah kedelai sehingga digunakan istilah Soy Lechitine. 

Lesitin berwarna coklat sampai kuning muda dengan konsistensi cair 

hingga kental. Konsistensi lesitin ditentukan oleh kandungan minyaknya, asam 

lemak bebas dan air (Wendel, 2004). Lesitin terutama disusun oleh Vitamin B, 

asam fosfat, kolin, asam linoleat, dan inositol. dan senyawa lainnya. Bagian kolin 

pada lesitin dapat bersifat polar dan bagian asam lemak bersifat non polar 

(Szuhaj, 2004).  

Menurut (Bennet, 2007) sifat pengemulsi dari lesitin adalah sangat baik. 

Lesitin yang bahan penyusunnya yaitu fospolipid yang mengandung asam lemak, 

yang merupakan struktur kimia amfifatik. Amifatik adalah sifat yang berhubungan 

tergantung dengan struktur molekulnya, yang memiliki gugus hidrofilik dan 

hidrofobik.  Sifat hidrofobik yang kuat akan membentuk kumpulan lemak pada 

salah satu ujung molekulnya dan sifat hidrofilik yang kuat dari asam amino atau 

fosfat pada ujung lainnya. Dimana komponen hidrofobik dan hidrofilik yang 

digunakan sebagai sifat fungsional dalam pengolahan pangan. Stuktur lesitin 

dapat dilihat pada Gambar 2.4 
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http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Inositol&action=edit&redlink=1
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Gambar 2.4 Struktur Lesitin (Anonymous, 2012) 

Menurut Belitz adan Grosch (1987), lesitin mempunyai nilai HLB 

(Hydrophilic – Lipophilic Balance) sebesar 4 yang sesuai untuk emulsi air dalam 

minyak (A/M). Lesitin sebagai emulsifier tergolong surfactant atau zat aktif 

permukaan yang digunakan dalam pengolahan pangan untuk meningkatkan 

mutu produk, mengikat dan menjaga tekstur agar tetap stabil dan tidak hancur, 

memperpanjang daya simpan sehingga biasa digunakan untuk berbagai 

keperluan didunia Industri (Szuhaj, 2004). 

Lesitin sebagai emulsifier, satu bagian molekulnya bersifat hdirofilik dan 

mempunyai daya tarik menarik terhadap air sedangkan bagian lainnya bersifat 

hidrofobik dan memiliki gaya tarik menarik terhadap minyak (Gamman and 

Sherington, 1994). Menurut Winarno (1997), lesitin digunakan pada dua cairan 

yang tidak bercampur, seperti minyak dan air yang mempunyai kepolaran 

berbeda. Lesitin mempunyai molekul dengan afinitas terhadap dua cairan 

tersebut.  

Lesitin tidak larut dalam pelarut polar seperti aseton atau air tetapi air 

dalam jumlah sedikit akan terdispersi dalam lesitin. Sifat ini sangat berguna saat 

lesitin digunakan untuk mendispersikan suspensi yang larut dalam air (Minifie, 

1982). 

 

2.4.2 Emulsifier CMC (Carboxy Methyl Cellulose) 

 

CMC (Carboxy Methyl Cellulose) adalah salah satu jenis hidrokoloid yang 

sering digunakan dalam industri makanan. Menurut Belitz dan Grosch (1987),  

CMC (Carboxy Methyl Cellulose) merupakan eter polimer selulosa linear berupa 
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senyawa anion yang bersifat biodegradable, tidak berbau, butiran atau bubuk 

yang larut dalam air, memiliki rentang pH stabil antara 2 sampai 6, tidak bereaksi 

dengan senyawa organik dan mempunyai nilai HLB (Hydrophilic – Lipophilic 

Balance) sebesar 3.  

CMC (Carboxy Methyl Cellulose) berfungsi untuk pengental, stabilisator, 

pembentuk gel, pengemulsi dan meningkatkan rasa di  mulut (mouthfeel) 

(Danisco, 2005). Sebagai pengemulsi, CMC digunakan untuk memperbaiki 

penampakkan tekstur produk berkadar gula tinggi sedangkan sebagai pengental, 

CMC mampu mengikat air sehingga molekul-molekul air terperangkap dalam 

struktur gel yang dibentuk oleh CMC. CMC mudah larut dalam air hangat atau air 

dingin. Hal tersebut disebabkan CMC memiliki daya mengikat air yang tinggi. 

CMC mampu mengikat air dan membentuk struktur gel dalam air yang kemudian 

meningkatkan viskositas (Arbuckle dan Marshall, 2000).   

CMC digunakan lebih kurang 0,5% untuk mengentalkan sari buah dan 

mencegah pengapungan ampas buah selama penyimpanan, memberi 

penampakan yang lebih jernih dan menghasilkan tekstur yang diinginkan. CMC 

mempunyai gugus karboksil, maka viskositas larutan CMC dipengaruhi oleh pH 

larutan. CMC teknis mempunyai kemurnian antara 94-99%, sedangkan yang 

digunakan untuk makanan dan minuman mempunyai kemurnian 99,5% 

(Winarno, 2002). 

Mekanisme kerja dari CMC adalah CMC akan terdispersi dalam air, butir-

butir CMC yang bersifat hidrofilik akan menyerap air dan membengkak. Air yang 

sebelumnya berada di luar globula dan bebas bergerak, maka menjadi terikat 

dan tidak dapat bergerak lagi sehingga keadaan larutan lebih mantap dan terjadi 

peningkatan viskositas. CMC mempunyai gugus karboksil, maka viskositas 

larutan CMC dipengaruhi oleh pH larutan. 

Menurut Keller (2011), nilai pH optimum adalah 4 dan apabila pH terlalu 

rendah (<3), CMC akan mengendap. Sedangkan jika pH diatas 10, maka akan 

menyebabkan pengurangan viskositas. Struktur CMC dilihat pada Gambar 2.5 

 

 

 

Gambar 2.5 Struktur Carboxy Methyl Cellulose (CMC) (Anonymous, 2008) 
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2.5    Minyak Kacang Tanah 

Minyak merupakan suatu kelompok yang tergolong lipid yaitu senyawa 

organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut 

organik non polar. Terdapat 2 jenis minyak yaitu minyak hewani yang berasal 

dari hewan dan minyak nabati berasal dari tumbuhan.Minyak kacang tanah 

merupakan minyak nabati yang dipergunakan baik sebagai bahan pangan (edible 

purpose) maupun bahan non pangan (non edible purpose). Sebagai bahan 

pangan, minyak kacang tanah dipergunakan untuk minyak goreng, bahan dasar 

pembuatan margarin, mayonnaise, salad dressing dan mentega putih 

(shortening) dan mempunyai keunggulan bila dibandingkan dengan minyak jenis 

lainnya karena dapat dipakai berulang-ulang untuk menggoreng bahan pangan 

(Ketaren, 2006).  

Minyak kacang tanah tersusun dari campuran trigliserida yang 

mengandung 76 – 82% asam lemak tidak jenuh yang terdiri dari 40 - 45 % asam 

oleat dan 30 - 35 % asam linoleat. Asam lemak jenuh sebagian besar terdiri dari 

asam palmitat, sedangkan kadar asam miristat sekitar 5 %. Kandungan asam 

linoleat yang tinggi akan menurunkan kestabilan minyak. Dari jumlah 9,1 persen 

kadar nitrogen kacang tanah, sebesar 8,74 % diantaranya terdiri dari fraksi 

albumin, gluten dan globulin. Sedangkan asam lemak jenuh sebanyak 18-24%, 

serta kandungan mono dan digliseridanya sangat kecil (Nussinovitch,2007).  

Besarnya kandungan asam linolenat pada minyak sangat mempengaruhi 

stabilitas minyak sehingga minyak kacang ini merupakan minyak nabati bebas 

kolesterol (Chiou,1998).  

Kandungan asam linoleat yang tinggi akan menurunkan kestabilan 

minyak.  Kestabilan minyak akan bertambah dengan cara hidrogenasi atau 

dengan penambahan  antioksidan. Dalam minyak kacang tanah terdapat 

persenyawaan tokoferol yang merupakan antioksidan alami dan efektif dalam 

menghambat proses oksidasi minyak kacang tanah (Ketaren, 2006). 

Minyak kacang tanah merupakan minyak yang lebih baik daripada minyak 

jagung, minyak biji kapas, minyak olive,  dan minyak bunga matahari untuk 

dijadikan salad dressing dan disimpan di bawah suhu -11 °C. Hal ini disebabkan 

karena minyak kacang tanah jika berwujud padat berbentuk amorf, dimana 

lapisan padat tersebut tidak pecah sewaktu proses pembekuan. Minyak kacang 

tanah yang didinginkan pada suhu -6,6 °C, akan menghasilkan sejumlah besar 

trigliserida padat (Chiou,1998). 
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Di dalam minyak kacang tanah terdapat karbohidrat sebanyak 18% 

dengan kadar pati 0,5-5,0% dan kadar sukrosa 4–7%. Vitamin-vitamin yang 

terdapat adalah riboflavin, thiamin, asam nikotinat, vitamin E dan K. Sebagian 

besar kandungan mineral terdiri dari kalsium, magnesium, fosfor dan sulfur. 

Racun di dalam minyak kacang tanah yang disebut aflatoksin, yang dihasilkan 

oleh Aspergillus flavus. Aflatoksin ini terdiri dari B1, B2, G1, G2. Kode B dan G 

menunjukkan intensitas fluorecence biru (blue) dan hijau (green) jika disinari 

dengan sinar ultra violet. Kacang tanah berumur tua, yang digunakan sebagai 

bibit kadang-kadang mengandung aflatoksin. Sifat kimia fisik minyak kacang 

tanah dapat dilihat pada Tabel 2.4 

Sebagai bahan non pangan, minyak kacang tanah banyak digunakan 

dalam industri sabun, face cream, shaving cream, pencuci rambut dan bahan 

kosmetik lainnya. Dalam bidang farmasi minyak kacang tanah dapat digunakan 

untuk campuran pembuatan obat pemacu jantung dan obat asma (Ketaren, 

2006).   

 

Tabel 2.4 Sifat Kimia dan Fisik Minyak Kacang Tanah 

Karakteristik  Kisaran 

Bilangan asam 
Bilangan penyabunan 
Bilangan iod 
Bilangan hidroksil 
Bilangan Reichert-Meissi 
Bilangan Polenske 
Bilangan thioanogen 
Indeks bias nD 40 0C 
Bobot jenis 15/15 0C 
Bobot jenis 25/25 0C 
Zat tak tersabunkan  

0,08 – 0,6 
188,0 – 195,0 
84,0 – 102,0 

2,5 – 9,5 
0,2 -1,0 
0,2 - 0,7 

67,0 – 73,0 
1,4605 - 1,4645 

- 
0,91 - 0,0915 

0,2 – 0,8 

 Sumber : Bailey (1996) 

 

Minyak kacang tanah mengandung asam lemak tidak jenuh yaitu asam 

lemak Ω-3. Asam lemak ini banyak bermanfaat bagi kesehatan terutama untuk 

menurunkan kadar kolesterol.   
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2.6 Asam Sitrat 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Asam Sitrat (Dokumentasi Pribadi) 

 

Asam sitrat adalah zar kristalin yang sangat larut dalam air. Asam sitrat 

menjadi tidak berhidrat (tidak mengandung air) pada suhu 55oC dan melebur 

pada suhu 160oC. Kristal asam sitrat berwarna putih bening, tidak berbau dan 

mempunyai rasa asam. Asam sitrat dalam industri makanan dan minuman 

banyak digunakan sebagai pemberi rasa asam, penyegar, dan pengawet. 

Penambahan asam sitrat dapat menurunkan pH makanan dan minuman 

sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk. Penurunan pH 

juga berfungsi menghambat reaksi pencoklatan enzimatis yang optimum pada 

pH 6-7 dan pencoklatan non enzimatis, optimum pada pH alkali (Eskin, 1971). 

Asam sitrat merupakan asam organik lemah yang ditemukan pada daun 

dan buah tumbuhan genus Citrus (jeruk-jerukan). Senyawa ini merupakan bahan 

pengawet yang baik dan alami, selain digunakan sebagai penambah rasa asam 

pada makanan dan minuman ringan. Dalam biokimia, asam sitrat dikenal sebagai 

senyawa antara dalam siklus asam sitrat yang penting dalam metabolisme 

makhluk hidup. Zat ini juga dapat digunakan sebagai zat pembersih yang ramah 

lingkungan dan sebagai antioksidan. Asam sitrat terdapat pada berbagai jenis 

buah dan sayuran, namun ditemukan pada konsentrasi tinggi, yang dapat 

mencapai 8% bobot kering, pada jeruk lemon dan limau (misalnya jeruk nipis dan 

jeruk purut). Struktur molekul asam sitrat dapat dilihat pada Gambar 2.7  
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Gambar 2.7 Struktur Asam Sitrat (Anonymous, 2009a) 

 

Keasamaan sitrat didapatkan dari tiga gugus karboksil COOH yang dapat 

melepas proton dalam larutan. Jika hal ini terjadi maka ion yang dihasilkan 

adalah ion sitrat. Sitrat baik digunakan untuk pengendalian pH larutan. Ion sitrat 

dapat bereaksi dengan ion logam sehingga dapat digunakan sebagai pengawet. 

Pada temperatur kamar asam sitrat berbentuk serbuk kristal berwarna 

putih. Serbuk kristal dapat berupa anhydrous (bebas air) atau bentuk monohidrat 

yang mengandung satu molekul air untuk setiap molekuk asam sitrat. Bentuk 

anhydrous asam sitrat mengkristal dalam air panas, sedangkan bentuk 

monohidrat didapatkan dari kristalisasi asam sitrat dalam air dingin. Secara kimia 

asam sitrat bersifat seperti asam karboksilat lainnya. Jika dipanaskan diatas suhu 

175oC, asam sitrat teruarai dengan melepas karboksida dan uap air 

(Annonymous, 2009b) 

Menurut Winarno (2002), asam sitrat dapat digunakan sebagai penguat 

rasa, warna, atau dapat menyelubungi after taste yang tidak disukai. Sifat asam 

senyawa ini dapat mencegah pertumbuhan mikroba dan bertindak sebagai 

pengawet. Selain itu pH rendah yang dihasilkan mempermudah proses 

pengolahan. Bahan bersifat sinergis terhadap antioksidan dalam mencegah 

ketengikan. 

Asam sitrat dipakai untuk meningkatkan asam pada berbagai produk 

minuman, produk susu, selai, jeli dan lain-lain. Penambahan asam sitrat 

diperlukan untuk memperkuat cita rasa produk. Menurut Astawan dan Yuni 

(2001), asam sitrat ditambahkan untuk menimbulkan rasa tarty (menggigit). 

Selain itu asam sitrat juga berfungsi sebagai pengawet berdasarkan prinsip 

pengasaman walaupun hal ini tidak dominan.  
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2.7 Proses Pembuatan Margarin Buah 

Pembentukan margarin memiliki tiga proses utama yaitu emulsi air dalam 

minyak, pendinginan dan penanganan mekanik emulsi, kristalisasi. Kristalisassi 

bertujuan untuk menjaga tipe emulsi air dalam minyak dengan penghilangan 

secara efesien pengurangan panas kristalisasi.  

Maryati (1992) menuliskan bahwa untuk membuat produk margarin buah, 

kadar gula tidak boleh terlalu tinggi. Untuk membuatnya 5 bagian sari buah 

hanya ditambahkan 2 bagian gula, di tambahkan juga 2 sampai 4% garam dan 

dapat juga ditambahkan aroma atau essence seperti ester asam organik yang 

diperoleh dari konsentrat flavor buah lain. Buah yang diolah menjadi margarin 

buah dipilih yang matang dan segar kemudian dicuci dengan air mengalir baru 

dikupas, setelah itu buah diambil dagingnya dan dilakukan pemotongan 1x1x1 

cm. Selanjutnya dihancurkan dengan blender dengan penambahan air 1:1. Untuk 

jenis buah yang kaya akan pektin, penambahan air bisa diperbanyak. 

Penambahan gula dilakukan sebelum pemasakan dimulai, jika tidak 

memungkinkan yang terbentuk bukan gel tetapi kristal gula. Bila digunakan 

pektin tambahan, setelah ditimbang pektin dicampurkan ke dalam gula baru 

ditambahkan ke dalam sari buah. Sari buah yang akan diolah diukur 

keasamannya dan ditambahkan asam sitrat sampah pH ± 3 (Satuhu,1994).  

Selanjutnya bubur buah dimasak selama 30 menit tujuan pemasakan 

adalah untuk mengekstraksi pektin yang ada pada buah sebanyak-banyaknya, 

karena pemanasan dapat mengubah protopektin menjadi pektin dan buah 

menjadi lunak sehingga membantu proses ekstraksi sari buah dan apabila buah 

yang akan diolah kurang asam maka dapat ditambahkan asam sitrat saat 

pemanasan, kemudian bubur buah disaring dengan kain sari. Dilanjutkan 

pemanasan kembali setelah titik akhir kekentalan tercapai buih-buih pada 

permukaan. Setelah itu dilakukan proses sterilisasi dengan pengukusan selama 

30 menit (Satuhu 1994). Pada perkembangan selanjutnya, mulai dilakukan 

penambahan lemak ataupun mentega pada pembuatan margarin buah 

(Anonymous,2005). Proses margarin buah dapat dilihat pada Gambar 2.8 
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Gambar 2.8 Skema Proses Pembuatan Margarin Buah (Maryati, 1992) 
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