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ABSTRACT 

 

 CMC (Carboxy Methyl Cellulose) is one a type of 

hydrocolloid used as a food additive, mainly used as stabilizers 

and thickening agents. The objective of this research was to 

determine the best percentage of CMC addition on reduced fat 

mayonnaise production based on moisture content, fat content, 

protein content and viscosity. The research method was using 

experimental laboratory with Completely Randomized Design 

with five treatments and three replications. The treatments were 

T0 as control with (0% CMC), T1 (0.1% CMC), T2 (0.2% CMC), 

T3 (0.3% CMC) and T4 (0.4% CMC). The variables measured 

were moisture content, fat content, protein content and 

viscosity. The data were analyzed by Analysis of Variance 

(ANOVA) and if there were significant effect then would be 

continued by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). The 

result showed that CMC addition effect gave highly significant 

different effect (P<0.01) on moisture content, fat content, and 
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viscosity however did not give significant different effect 

(P>0.05) on protein content. It can be concluded that the 

reduced fat mayonnaise with the used 0.4% CMC (T4) gave the 

best reduced fat mayonnaise with the moisture content was 

20.87%, fat content was 52.51%, protein content was 2.43% 

and viscosity 4976.33 cP.  

 

Keywords : Reduced fat mayonnaise, carboxy methyl 

cellulose,stabilizer
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RINGKASAN 

 

 Mayonnaise adalah tipe emulsi minyak dalam air yang 

dibuat dari minyak nabati, kuning telur, cuka, gula, garam dan 

mustard. Mayonnaise juga salah satu produk olahan telur yang 

memiliki kadar lemak yang tinggi. Kadar lemak yang tinggi 

dapat menimbulkan berbagai penyakit degeneratif. Reduced fat 

mayonnaise dapat mengurangi kadar lemak yang tinggi 

sehingga lebih aman untuk dikonsumsi. Pembuatan reduced fat 

mayonnaise dapat dilakukan dengan mengurangi kadar minyak 

dan menggunakan CMC sebagai stabilizer. Carboxy methyl 

cellulose mempunyai kelebihan sebagai bahan pengental, 

pemantap emulsi dan pengikat flavor. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui persentase penggunaan CMC yang tepat pada 

pembuatan reduced fat mayonnaise ditinjau dari kadar air, 

kadar lemak, kadar protein dan viskositas. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi 

penggunaan CMC pada reduced fat mayonnaise.  
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Penelitian ini dilakukan pada tanggal 3 Agustus sampai 

5 Oktober 2018 bertempat di Laboratorium Devisi Pengolahan 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

Materi penelitian ini adalah reduced fat mayonnaise yang 

dibuat dari minyak kedelai, CMC, kuning telur, mustard, 

vinegar, garam dan gula. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode percobaan dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan lima perlakuan dan 

tiga ulangan. Perlakuan yang digunakan memiliki persentase 

penambahan CMC yang berbeda yaitu P0 (tanpa CMC), P1 

(0,1% CMC), P2 (0,2% CMC), P3 (0,3% CMC), P4 (0,4% 

CMC). Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah kadar 

air, kadar lemak, kadar protein dan viskositas. Data yang 

diperoleh dianalisis secara statistik menggunakan analisis 

ragam (ANOVA), apabila diperoleh hasil yang berbeda atau 

signifikan maka analisis dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

CMC memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kadar air, kadar lemak dan viskositas akan tetapi tidak 

memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap kadar protein. 

Rataan nilai kadar air P0, P1, P2, P3 dan P4 berturut-turut adalah 

25,67%; 24,19%; 22,85%; 21,62% dan 20,87%. Rataan nilai 

kadar lemak berturut-turut adalah 73,94%; 55,24%; 54,91%; 

53,08% dan 52,51%. Rataan nilai kadar protein berturut-turut 

adalah 2,38%; 2,34%; 2,37%; 2,39% dan 2,43%. Rataan nilai 

viskositas berturut-turut adalah 5267 cP; 4375,67 cP; 4573,67 

cP; 4791,67 cP dan 4976,33 cP.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

formulasi reduced fat mayonnaise dengan penggunaan CMC 

0,4% berdasarkan Metode Indeks Efektifitas De Garmo 
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memberikan hasil yang terbaik. Saran dari penelitian ini adalah 

dengan penggunaan CMC 0,4% sudah  memberikan hasil yang 

tebaik. 
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DAFTAR SINGKATAN 

 

CMC  = Carboxy Methyl Cellulose 

g   = Gram 

mg  = Mili gram 

ANOVA = Analysis of Variance 

RAL  = Rancangan Acak Lengkap 

UJBD  = Uji Jarak Berganda Duncan 

FK  = Faktor koreksi  

Db  = Derajat bebas 

JK  = Jumlah Kuadrat 

KT  = Kuadrat Tengah 

JND  = Jarak Nyata Duncan 

JNT  = Jarak Nyata Terkecil 

SD  = Standar Deviasi 

dkk  = Dan kawan-kawan 

SNI  = Standar Nasional Indonesia 

o/w  = Oil in water 

w/o  = Water in oil 

cP  = Sentripoise 

mPa.s  = Milipascal-sekon 

AOAC  = Assosiation of Official Analytical Chemist 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Telur merupakan salah satu produk peternakan yang mudah 

sekali mengalami kerusakan atau dikenal sebagai perishable 

food. Telur juga memiliki nilai gizi yang tinggi dan merupakan 

bahan pangan yang mudah didapatkan dan juga bernilai 

ekonomis oleh sebab itu, dibutuhkan penanganan telur dan 

pengolahan yang efektif dan efisien untuk memperpanjang daya 

simpan telur. Pengolahan tersebut membutuhkan perlakuan 

tertentu untuk menunjang daya simpan dan kualitas telur. 

Teknologi pengolahaan pangan saat ini sudah sangat banyak 

dan dapat dilakukan dengan mudah. Pengolahan pangan 

khususnya untuk telur yang mudah dilakukan yaitu telur asin, 

mayonnaise dan telur bubuk. 

Mayonnaise merupakan produk olahan telur yang 

menggunakan bahan utama kuning telur dan campuran bahan 

lainnya. Biasanya mayonnaise ditambahkan kedalam salad, 

burger atau makanan lainnya. Mayonnaise juga merupakan 

emulsi semi padat (semi solid) antara minyak nabati dengan 

cuka atau juice lemon, dan kuning telur sebagai emulsifier. Tiga 

komponen utama pembentukan mayonnaise terdiri dari larutan 

asam sebagai medium pendispersi, kuning telur sebagai 

emulsifier dan minyak nabati sebagai medium terdispersi. 

Mayonnaise dari minyak nabati telah berkembang di Prancis 

yaitu berasal dari minyak kanola, minyak biji matahari dan 

minyak zaitun, namun tidak menutup kemungkinan mayonnaise 

dibuat dari minyak nabati lain, seperti minyak kedelai, minyak 

jagung, dan minyak kacang tanah (Usman, Wulandari dan 

Suradi, 2015). 
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Mayonnaise yang beredar di pasaran saat ini adalah full fat 

mayonnaise yang memiliki kandungan lemak yang sangat 

tinggi. Mayonnaise full fat mengandung kadar lemak sebesar 

65-85%. Jika mengkonsumsi lemak secara berlebihan dapat 

memicu berbagai penyakit. Menurut Evanuarini, Nurliyani, 

Indratiningsih dan Hastuti (2016) secara umum jumlah dan tipe 

lemak yang dikonsumsi mampu memicu berbagai penyakit 

degeneratif misalnya obesitas, kanker, kardiovascular dan 

arterosklerosis sehingga mayonnaise yang full fat tidak 

dianjurkan dikonsumsi secara berlebihan. Oleh karena itu, 

ditemukan solusi untuk membuat mayonnaise reduced fat yang 

lebih aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.  

Mayonnaise reduced fat dilakukan dengan menurunkan 

fase terdispersi dan meningkatkan fase pendispersi. 

Peningkatan fase air akan menurunkan kestabilan emulsi low fat 

mayonnaise sehingga penggunaan fat replacer sangat 

disarankan (Evanuarini dkk., 2016). Penambahan penstabil 

diperlukan agar dalam pembuatan mayonnaise reduced fat 

kestabilan emulsi tetap terjaga. Penelitian tentang pembuatan 

mayonnaise reduced fat sudah pernah dilakukan oleh (Amin, 

Elbeltagy, Mustafa dan Khalil, 2014) beberapa pengganti lemak 

seperti pati jagung termodifikasi, inulin, pektin, selulosa, 

karagenan dan beberapa pengental dapat digunakan sebagai 

penstabil emulsi untuk meningkatkan viskositas mayonnaise. 

Polisakarida gum seperti gum guar dan gum arab dapat juga 

digunakan sebagai senyawa penstabil dalam pengolahan 

pangan (Yuwono dan Zulfiah, 2015). Salah satu bahan penstabil 

yang dapat digunakan adalah CMC. 

Carboxy methyl cellulose adalah turunan selulosa dengan 

gugus metil karboksi (CH2COOH) yang terikat pada beberapa 

gugus hidroksil monomer glukopiranosa yang membentuk 
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rantai selulosa (Prema, Thangapandiyan dan Immanuel, 2016). 

Penggunaan hidrokoloid dalam pengolahan bahan berperan 

sebagai penstabil, pembentuk gel, pengemulsi, dan pengental. 

Penggunaan hidrokoloid seperti gum arab dan CMC dalam 

pembuatan mayonnaise dilihat dari sifat fungsionalnya, yaitu 

dapat mengikat air sehingga dapat membentuk gel, 

memperbaiki tekstur dan sebagai pengental untuk 

meningkatkan viskositas (Hutapea, Rusmarilin dan Nurminah, 

2016). Zat penstabil yang digunakan dalam percobaan ini 

adalah CMC, yang dikenal sebagai polisakarida non-toksik. 

Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk membuat 

reduced fat mayonnaise dengan menggunakan CMC sebagai 

stabilizer.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa 

persentase yang tepat penambahan CMC dalam pembuatan 

reduced fat mayonnaise ditinjau dari kadar air, kadar lemak, 

kadar protein dan viskositas? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa 

persentase yang tepat penambahan CMC dalam pembuatan 

reduced fat mayonnaise ditinjau dari kadar air, kadar lemak, 

kadar protein dan viskositas. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Untuk Ilmu Pengetahuan 

Memberikan suatu ilmu yang baru, inovatif dan kreatif 

serta dapat menciptakan suatu produk yang lebih inovatif dalam 

pembuatan reduced fat mayonnaise dengan penambahan CMC 
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yang dapat mengurangi kandungan lemak yang ada pada 

mayonnaise dan menciptakan produk mayonnaise rendah 

lemak.  

1.4.2 Untuk Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat umum 

dalam pembuatan reduced fat mayonnaise dengan 

menggunakan soybean oil dan penambahan CMC yang mampu 

mengurangi kadar lemak sehingga lebih sehat untuk dikonsumsi 

masyarakat. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Mayonnaise merupakan produk olahan telur yang memiliki 

kandungan kadar lemak yang tinggi karena bahan penyusun 

yang utama yaitu minyak nabati dan kuning telur. Mayonnaise 

dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti obesitas ataupun 

kolestrol jika dikonsumsi dalam jumlah banyak sehingga 

mayonnaise dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Mayonnaise 

dibagi atas beberapa tipe seperti full fat mayonnaise, reduced 

fat mayonnaise, low fat mayonnaise. Mayonnaise yang beredar 

dipasaran yaitu full fat mayonnaise yang mengandung kadar 

lemak yang tinggi. Hal ini yang menyebabkan perlu dilakukan 

pengolahan untuk menciptakan produk yang rendah lemak yang 

disebut dengan reduced fat mayonnaise.  

Prinsip pembuatan reduced fat mayonnaise adalah 

menurunkan fase terdispersi (minyak) dan meningkatkan fase 

pendispersi (air) tetapi akan menyebabkan emulsi tidak stabil. 

Penambahan stabilizer perlu dilakukan, salah satu stabilizer 

adalah carboxy methyl cellulose. Menurut Srivastavaa, Mandal 

dan Kumar (2016) adalah polisakarida yang larut dalam air, 

diantara polimer alami carboxy methyl cellulose (CMC) juga 

dikenal sebagai gum selulosa yang  dapat menstabilkan emulsi 
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dan mengentalkan. Hasil dari penelitian Rini, Ishartani, dan 

Basito (2012) penggunaan hidrokoloid dalam pengolahan 

bahan berperan sebagi penstabil, pembentuk gel, pengemulsi, 

dan pengental. Penelitian Amin dkk. (2014) pembuatan low fat 

mayonnaise dengan penambahan guar gum dan gum arab 

sebagai stabilizer sedangkan pada penelitian Ketaren, Ginting, 

dan Julianti (2017) menyatakan bahwa gum arab merupakan 

polisakarida yang memiliki fungsi utama sebagai penstabil pada 

bahan pangan.  

Penambahan CMC pada reduced fat mayonnaise akan 

menghasilkan emulsi yang stabil, berkualitas baik dan aman 

untuk dikonsumsi masyarakat. Kerangka Pikir Penelitian ini 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

1.6 Hipotesis  

Hipotesis pada penelitian ini adalah penggunaan CMC 

pada pembuatan reduced fat mayonnaise diduga dapat 

meningkatkan kualitas reduced fat mayonnaise yang ditinjau 

dari kadar air, kadar lemak, kadar protein dan viskositas. 
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 Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

Mayonnaise full fat 

Reduced fat 

Kandungan lemak tinggi  

Menurunkan fase terdispersi dan  

meningkatkan fase pendispersi 
(Evanuarini dkk., 2016). 

Emulsi tidak stabil 

Perlu penambahan stabilizer 

Penggunaan Hidrokoloid 

dalam pengolahan bahan 

berperan sebagai penstabil, 

pembentuk gel, pengemulsi, 

dan pengental. 

(Rini dkk., 2012) 

 

Penambahan CMC sebagai stabilizer karena CMC memiliki 

kelebihan seperti kapasitas mengikat air lebih besar, larut dalam 
air, aman dan harga relatif murah 

Reduced fat mayonnaise yang stabil dengan penambahan CMC 

dapat memberikan perbedaan terhadap kadar air, kadar lemak, 

kadar protein dan viskositas 

Penelitian Amin (2014) yaitu 

pembuatan low fat 

mayonnaise dengan 

penambahan guar gum dan 

gum arab sebagai stabilizer 

Kandungan lemak tinggi sehingga 

menyebabkan konsumsi harus dibatasi 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Mayonnaise 

Mayonnaise merupakan produk olahan telur yang memiliki 

kandungan lemak tinggi karena bahan penyusun utamanya 

adalah kuning telur dan minyak, sehingga masyarakat 

mengkonsumsi dalam jumlah yang terbatas, dengan alasan 

dapat memicu beberapa penyakit. Mayonnaise dibagi atas 

beberapa tipe yakni full fat mayonnaise, reduced fat 

mayonnaise, low fat mayonnaise, light mayonnaise, dan salad 

dressing (Evanuarini dkk., 2016). Mayonnaise merupakan 

emulsi semi padat (semi solid) antara minyak nabati dengan 

cuka atau juice lemon dan kuning telur sebagai emulsifier. 

Emulsi merupakan suatu fase dispersi atau suspensi suatu cairan 

dalam cairan lain yang kedua cairan tersebut tidak saling 

bercampur. Mayonnaise digunakan sebagai bahan tambahan 

makanan yang umumnya digunakan sebagai penyedap pada 

beberapa jenis makanan yang diantaranya burger, hotdog, 

pizza, salad dan sebagainya. Salad merupakan makanan sehat 

yang menggunakan mayonnaise sebagai penyedapnya 

(Setiawan, Rachmawan dan Sutardjo, 2015). Menurut Chukwu 

and Sadiq  (2008) mayonnaise adalah emulsi semi solid yang 

diperoleh dari campuran minyak nabati, kuning telur, asam 

(cuka dan sari jeruk), bumbu-bumbu (garam, mustard dan 

paprika), asam sitrat atau asam malat yang fungsinya untuk 

mempertahankan aroma dan warna. Telur merupakan bahan 

yang paling penting dalam hal stabilitas dari mayonnaise karena 

telur memiliki nilai gizi yang tinggi dan bersifat multifungsi, 

sebagai emulsi, koagulasi dan meningkatkan cita rasa produk 

(Narsimhan dan Wang 2008). 
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Minyak pada pembuatan mayonnaise merupakan bagian 

terbesar dibandingkan bahan-bahan lainnya. Penambahan 

minyak nabati bertindak sebagai fase internal yang sangat 

mempengaruhi viskositas mayonnaise, sehingga pada 

konsentrasi yang berbeda akan memberikan perbedaan terhadap 

viskositas mayonnaise (Usman dkk., 2015). Minyak nabati 

merupakan salah satu bahan paling penting dalam pembuatan 

mayonnaise. Pada umumnya mayonnaise diproduksi 

menggunakan minyak kedelai, minyak canola dan minyak 

zaitun tetapi dapat juga dibuat dengan bahan dasar minyak 

kelapa sawit (Hutapea dkk., 2016). Standar mutu mayonnaise 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Standar Mutu Mayonnaise Menurut SNI 01-4473-1998 

No Jenis Uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan  Normal 

 - Bau  Normal 

 - Rasa  Normal 

 - Warna  Normal 

 - Tekstur  Normal 

2 Air % b/b Maks 30 

3 Protein % b/b Min 0,9 

4 Lemak % b/b Min 65 

5 Karbohidrat % b/b Maks 4 

6 Kalori  Kkal/100 g Min 600 

7 
Pengawet - 

Sesuai SNI 01-

0222-1995 

8 
Cemaran logam  

Sesuai SNI 01-

0222-1995 

9 Cemaran arsen (As) mg/kg Maks 0,1 

10 Cemaran mikroba   

 - ALT Koloni/g Maks 104 

 - Bakteri bentuk 

coli 

APM/g Maks 10 

 - E.coli Koloni/10 g Negative 

 - Salmonella Koloni/25 g Negative 

Sumber : SNI (1998) 
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2.2.1 Reduced fat mayonnaise 

Industri pangan saat ini mulai mengembangkan 

produk-produk pangan rendah lemak dengan istilah “fat 

free”, “reduced fat” dan “low fat” yang telah banyak 

beredar di pasaran. Cara memproduksi pangan rendah 

lemak dapat dilakukan dengan menggunakan bahan 

pengganti lemak dengan sifat fungsional yang berbeda 

dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang 

memiliki atribut mutu yang sama dengan produk 

tradisional (full fat) tanpa mengubah konsistensi produk. 

Prinsip dari pengolahan produk ini adalah dengan 

menurunkan fase terdispersi yaitu minyak dan 

meningkatkan fase pendispersi yaitu air (Hutapea dkk., 

2016). Reduced fat mayonnaise merupakan produk yang 

semakin diminati hal ini dikarenakan kecenderungan 

konsumen yang cenderung menyukai produk-produk 

makanan dengan kalori yang rendah. Pati termodifikasi 

dan hidrokoloid merupakan bahan yang sangat penting 

dalam pembuatan reduced fat mayonnaise dikarenakan 

produk tersebut rendah lemak sehingga membutuhkan 

kestabilan atau pengental untuk meningkatkan stabilitas 

emulsi (Thomareisa and Chatziantoniou, 2011). Emulsi 

merupakan suatu fase dispersi atau suspensi suatu cairan 

dalam cairan lain yang kedua cairan tersebut tidak saling 

bercampur. Kestabilan emulsi dipengaruhi oleh 

kandungan dan perbandingan minyak. Daya simpan 

emulsi dipengaruhi oleh kestabilan emulsi yang 

merupakan salah satu karakter penting dan mempunyai 

pengaruh besar terhadap mutu produk emulsi ketika 

dipasarkan. Kestabilan emulsi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, seperti ukuran partikel, perbedaan densitas dua 
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fase, kondisi penyimpanan, termasuk tinggi rendahnya 

suhu, jumlah dan efektivitas pengemulsi emulsi 

(Soekarto, 2013). 

Standar nasional Iran telah menetapkan tiga jenis 

mayonnaise tentang kandungan lemak mayonnaise yaitu 

biasa dengan min. 66% lemak, mengurangi lemak 

mayonnaise dengan min. 25% lemak yang dilakukan 

dengan cara pengurangan dibandingkan dengan yang 

biasa, mayonnaise rendah lemak dengan pengurangan 

lemak 50% (Gaikwad, Syed and Shinde, 2017). Stabilitas 

mayonnaise sangat berkurang ketika jumlah minyak 

berkurang (Lee and ko, 2013). Beberapa peneliti 

menggunakan protein dengan pengemulsi dan gum yaitu 

xanthan gum, guar gum untuk mencapai stabilitas emulsi 

mayonnaise yang tinggi (Nikzade, Tehrani and Tarzjan, 

2012). 

 

2.2 Bahan Pembuatan Mayonnaise 

2.2.1 Kuning Telur 

Tiga komponen utama pembentukan 

mayonnaise terdiri dari larutan asam sebagai medium 

pendispersi, kuning telur sebagai emulsifier, dan minyak 

nabati sebagai medium terdispersi (Usman dkk., 2015). 

Kandungan komposisi telur terdiri dari air sebesar 

73,7%, protein 12,9%, lemak 11,2% dan karbohidrat 

0,9%, pengamatan lemak dan kolesterol efektif dilakukan 

pada kuning telur, karena pada putih telur lemaknya 

sedikit (Sari, Suprijatna dan Sarengat, 2017). Kuning 

telur adalah bahan utama pembuatan mayonnaise karena 

memiliki kapasitas pengemulsi yang tinggi terkait 
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dengan fosfolipid dan lipoprotein (LDL dan HDL) (Laca, 

Saenz, Paredes and Diaz, 2010).  

Menurut Hutapea dkk. (2016) kuning telur 

sebagian besar tersusun oleh lesitoprotein, yaitu 

lipoprotein yang mengandung lesitin dan merupakan 

komponen yang sangat berperan sebagai pengemulsi dan 

banyak digunakan pada proses pengolahan pangan 

seperti es krim dan margarin. Lipoprotein kuning telur 

merupakan pengemulsi yang memiliki dua gugus, yaitu 

gugus hidrofilik yang bersifat polar dan gugus lipofilik 

yang bersifat non polar, sedangkan stabilizer digunakan 

untuk menstabilkan emulsi agar dapat bertahan lama. 

Fosfatidilkolin (lesitin) kuning telur merupakan 

emulsifier yang lebih terikat pada air atau lebih larut 

dalam air (polar), sehingga lebih dapat membantu 

mendispersikan minyak dalam air dan terjadilah emulsi 

minyak dalam air (o/w) (Setiawan dkk., 2015). 

 

2.2.2 Vinegar 

Vinegar atau cuka makan adalah senyawa 

kimia asam organik yang dikenal sebagai pemberi rasa 

asam dan aroma dalam makanan. Vinegar adalah cairan 

yang mengandung asam asetat dan air. Sifat kimia dan 

organoleptik vinegar berasal dari bahan baku dan metode 

fermentasi yang digunakan. Asam asetat yang sering 

diidentifikasi sebagai vinegar berkontribusi terhadap bau 

tajam dan menyengat serta rasa asam pada vinegar (Silfia 

dan Agustini, 2014). Cuka  adalah  senyawa  kimia  asam 

organik    yang    biasa    digunakan    untuk memberikan  

rasa  asam  dan  aroma  dalam makanan (Naibaho, 

Ramadhan, Lisnawati, Rahma dan Popang, 2017). 
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Peranan vinegar dalam pembuatan mayonnaise yaitu 

sebagai acidifier atau pemberi rasa asam selain sebagai 

acidifier, vinegar juga sebagai medium pendispersi 

(Rashed, Fairulnizal, Khalid dan Selamat, 2017). 

Mayonnaise terdiri dari bahan penyusun seperti 

garam, gula, mustard yang semua berkontribusi terhadap 

rasa dan karena vinegar relatif tinggi, maka mayonnaise 

dikatagorikan sebagai produk asam (Evanuarini dkk., 

2016) sedangkan menurut Setiawan dkk. (2015) bahan 

yang digunakan dalam pembuatan mayonnaise 

diantaranya kuning telur, minyak jagung, larutan cuka 

5%, gula, garam dan mustard.  

 

2.2.3 Soybean oil 

Minyak kedelai memiliki kandungan asam 

lemak tidak jenuh yang sangat besar (sekitar 65-90%), 

sehingga dalam hal ini minyak kedelai memiliki potensi 

yang besar untuk digunakan sebagai bahan dasar dalam 

produksi biosurfaktan (Hartayanie, Adriani dan 

Lindayani, 2014). Kadar  LA  dalam  minyak  kedelai  

mencapai 55,83 %, akan tetapi minyak ini juga 

mengandung asam lemak  jenuh  yang  berdampak  

negatif  terhadap  kesehatan  sehingga harus dikurangi 

kadarnya (Estiasih, Ahmadi, Sunarharum, dan Kurnain 

2011). United Soybean Board (2011), minyak kedelai 

mempunyai rasa yang natural dan hampir tidak 

memberikan efek aroma sehingga tidak merusak rasa 

alami dari pangan sehingga pangan siap untuk 

dikonsumsi. 

Minyak sayur (kedelai, jagung, biji bunga 

matahari dan kanola) mengandung sekitar 87-93% asam 
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lemak tak jenuh yang sangat peka terhadap pemanasan 

(Sartika, 2008). Kedelai merupakan sumber bahan 

pangan nabati dimana untuk setiap 100 gram bahan 

kering terdiri dari 35 gram protein, 35 gram karbohidrat, 

18-20 gram lemak, serta kandungan gizi lainya. Dari 

kandungan lemak yang ada, 85% dari jumlah tersebut 

terdiri dari asam lemak tidak jenuh yang bebas kolestrol. 

Disamping itu, di dalam lemak atau minyak kedelai 

terkandung beberapa fosfolipida penting yaitu lesitin. 

Berbagai penggunaan minyak kedelai dalam industri 

pangan diantaranya adalah sebagai minyak goreng, 

minyak salad, bahan untuk margarin dan bahan bahan 

baku shortening. Lebih dari 50% produk pangan dibuat 

dari minyak kedelai, terutama margarin dan shortening 

dan hampir 90% dari produksi minyak kedelai digunakan 

dalam bentuk yang telah di hidrogenasi. Minyak kedelai 

mempunyai beberapa keuntungan antara lain; 

mempunyai asam-asam lemak tidak jenuh yang cukup 

tinggi, dapat dihidrogenasi secara selektif untuk 

mendapatkan sifat padat yang bermacam-macam, 

bersifat cair pada kisaran suhu yang cukup tinggi dan 

mengandung antioksidan alami yang sama sekali tidak 

hilang dalam proses pengolahan (Isa, 2011). 

2.2.4 Garam 

Garam merupakan salah satu sumber daya laut 

yang cukup banyak   diperlukan sebagai bahan pelengkap 

pangan bagi masyarakat Indonesia, hal tersebut di 

dukung oleh karakteristik Negara Indonesia yang 

merupakan suatu negara maritim. Garam beriodium juga 

memiliki kelebihan antara lain yaitu dapat berguna bagi 
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manusia untuk mencegah penyakit gondok, menghindari 

keguguran dalam proses kehamilan, meningkatkan IQ 

(Intelligence Quotient) dan mencegah kekerdilan 

(Yulianto, Sofyan dan Ulfaniyah 2017). Garam 

digunakan dalam pembuatan mayonnaise sebagai salah 

satu ingredient untuk menciptakan cita rasa asin pada 

mayonnaise, komposisi garam pada pembuatan 

mayonnaise pada umumnya adalah 1,20% hingga 1,85% 

(O’ Brien, 2009). 

Pada penelitian Hutapea dkk. (2016) pembuatan 

mayonnaise memakai garam sebesar 2,3%. Sedangkan 

menurut penelitian Ghazaei, Mizani, Vanak and Alimi (2015) 

memakai garam 1,5% dalam pembuatan mayonnaise. Preparasi mayonnaise 

berdasarkan Mun, Kim, Kang, Park, Shim, and Kim 

(2009) yaitu dengan pencampuran garam (1,5%). Pada 

pembuatan mayonnaise, garam yang ditambahkan 

sebanyak 1 gram (Rusalim, Tamrin dan Gusnawaty, 

2017). 

 

2.2.5 Gula 

Gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang 

menjadi sumber energi dan komoditi perdagangan utama. 

Gula paling banyak diperdagangkan dalam bentuk kristal 

sukrosa padat. Gula digunakan untuk mengubah rasa 

menjadi manis di makanan atau minuman (Marta, 2010). 

Pada mayonnaise komersial penambahan gula dilakukan 

untuk menyeimbangkan rasa asam pada mayonnaise 

(O’Brien, 2009). Nilai rata-rata atribut rasa manis paling 

rendah dibandingkan atribut rasa lainnya, hal ini 

dikarenakan penambahan sukrosa dalam formulasi hanya 

sebesar 0,96% sehingga nilai intensitas yang 
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teridentifikasi pada mayonnaise relatif rendah 

(Rahmawati, Andarwulan dan Lioe, 2015). Menurut 

Rusalim dkk. (2017) penggunaan gula pada mayonnaise 

sejumlah 5 gram. Tetapi preparasi pembuatan reduced fat 

mayonnaise menggunakan sekitar 4,8 % gula (Ghazaei et 

al., 2015) sedangkan menurut Mun et al. (2009) Gula 

yang ditambahkan berkisar 2 % kedalam pembuatan 

mayonnaise. 

 

2.2.6 Mustard 

 Mustard merupakan atribut aroma tertinggi 

setelah aroma minyak yaitu dengan nilai rata-rata 

intensitas sebesar 4,7. Aroma mustard yang 

teridentifikasi berasal dari penambahan mustard powder 

pada pembuatan mayonnaise. Bahan yang digunakan 

untuk standar atribut sensori mayonnaise meliputi 

vinegar untuk standar rasa asam, egg yolk powder untuk 

standar aroma telur dan rasa telur, mustard powder untuk 

standar aroma mustard dan rasa mustard (Rahmawati 

dkk., 2015).  

Jumlah penggunaan mustard dalam formulasi 

produk makanan terutama dalam saus dan produk daging 

telah meningkat, tidak hanya sebagai rasa tetapi untuk 

peningkatan sifat fisiokimia dan ketahanan produk 

makanan. Perlakuan kontrol yaitu tanpa mustard 

memiliki nilai viskositas terendah (3707 cP) dan dengan 

meningkatnya konsentrasi bubuk mustard kuning dari 

0,1% hingga 0,5%, nilai viskositas meningkat dari 3759 

cP menjadi 3898 cP (Milani, Mizani, Ghavami and 

Eshratabadi, 2013). 
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Menurut Hutapea dkk. (2016) pembuatan 

reduced fat mayonnaise pada mustard sebesar 1,1 %, 

sedangkan pada penelitian Evanuarini dkk. (2016) 

penggunaan mustard yang berwarna kuning juga 

memberikan kontribusi terhadap warna kuning 

mayonnaise yang dihasilkan, dan menambahkan sebesar 

1,5% mustard kedalam pembuatan mayonnaise.  

2.2.7 Lada 

Lada (Piper  nigrum L.) merupakan komoditas  

rempah  penting  bagi Indonesia,  antara  lain  sebagai 

penghasil devisa. Dua produk lada Indonesia yang telah 

dikenal di pasar dunia adalah lada hitam (Lampung black 

pepper) dan lada putih (Muntok  white  pepper) 

(Wahyuno, Manohara, Ningsih dan Setijono, 2010). Lada 

putih merupakan produk penting yang secara umum 

digunakan pada produk pangan yang tidak menginginkan 

partikel yang gelap, seperti sup, mayonnaise, saus 

berwarna cerah, dan sebagainya. Lada putih didapatkan 

dari buah yang matang dengan menghilangkan kulit 

buahnya sebelum proses pengeringan (Mukhlis, 

Hartulistiyoso dan Purwanto, 2017). 

 Mayonnaise merupakan produk emulsi semi 

padat minyak dalam air yang sebagian besar 

formulasinya menggunakan minyak nabati, vinegar, dan 

kuning telur sebagai emulsifier serta bahan opsional lain 

seperti garam, gula, mustard, dan lada putih yang 

sebanyak 0,5 % (Evanuarini dkk., 2016). Bahan yang 

digunakan adalah minyak kelapa sawit merk Sania, daun 

pandan, pasta mustard, asam cuka, garam, gula, gum 
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arab, CMC, kuning telur, dengan 0,3 % lada dan air 

(Hutapea dkk., 2016). 

2.3 Carboxy Methyl Cellulose 

Carboxy Methyl Cellulose dapat dibuat dengan 

menggunakan bahan baku selulosa yang umumnya berasal dari 

kayu dan kapas. Perbedaan asal bahan baku yang digunakan 

dalam proses pembuatan CMC dapat mempengaruhi hasil 

kemurnian. Selulosa yang bersal dari tumbuhan umumnya 

tercampur dengan lignin sehingga diperlukan proses pemurnian 

melalui proses penghilangan lignin. Selain tumbuhan, 

mikroorganisme juga dapat mensintetis selulosa seperti bakteri, 

fungi dan alga. Selulosa yang berasal dari bakteri yang dikenal 

sebagai selulosa bakteri. Selulosa ini memiliki kemurnian yang 

sangat tinggi. Selulosa inilah yang dapat dimanfaatkan untuk 

membuat CMC. Selama ini selulosa bakteri juga telah lama 

dimanfaatkan sebagai serat tekstil, perawatan luka dan 

pembuatan kertas (Awalludin, Achmadi dan Nurhidayati, 

2004). Selulosa merupakan suatu bahan kimia organik yang 

dihasilkan oleh alam dan digunakan secara luas oleh manusia. 

Kayu merupakan sumber selulosa utama dan paling penting, 

terutama digunakan untuk industri kertas dan papan. Modifikasi 

kimia selulosa dapat menghasilkan produk baru dengan 

karakteristik yang berbeda yaitu berupa turunan selulosa. 

Hanya 4-5% selulosa kayu yang digunakan untuk pembuatan 

turunan selulosa. Salah satu turunan selulosa yang penting 

adalah CMC (Muzaifa, 2006). 

Penggunaan hidrokoloid dalam pengolahan bahan 

berperan sebagai penstabil, pembentuk gel, pengemulsi dan 

pengental. Penggunaan hidrokoloid seperti gum arab dan CMC 

dalam pembuatan mayonnaise dilihat dari sifat fungsionalnya, 
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yaitu dapat mengikat air sehingga dapat membentuk gel, 

memperbaiki tekstur dan sebagai pengental untuk 

meningkatkan viskositas. Kombinasi penggunaan gum arab dan 

carboxy methyl cellulose sebagai hidrokoloid diharapkan 

mampu mengentalkan larutan atau mampu membentuk gel dari 

larutan tersebut. Ciri spesifik yang dimiliki adalah dapat 

menjaga nilai viskositas dan sifat reologi produk, 

mempertahankan stabilitas kadar air produk yang dihasilkan 

dan mencegah terjadinya sineresis pada produk yang disimpan 

di suhu rendah sehingga dapat meningkatkan kualitas produk 

akhir yang dihasilkan (Hutapea dkk., 2016). Penggunaan CMC 

diharapkan dapat digunakan sebagai stabilizer pada pembuatan 

minuman madu sari buah jambu merah. Carboxy methyl 

cellulose berfungsi mempertahankan kestabilan minuman agar 

partikel padatannya tetap terdispersi merata ke seluruh bagian 

sehingga tidak mengalami pengendapan (Prasetyo, Purwadi dan 

Rosyidi, 2016).  

Siskawardani dan Nur (2013) yang menyatakan bahwa 

mekanisme kerja CMC sebagai stabilisator emulsi berhubungan 

erat dengan kemampuannya yang sangat tinggi dalam mengikat 

air, sehingga meningkatkan viskositas larutan, dimana butir-

butir CMC bersifat berikatan dengan air sehingga akan 

menyerap air dan akhirnya membengkak. Carboxy methyl 

cellulose merupakan turunan selulosa yang memiliki peran 

sebagai stabilizer dan membuat tingkat kesukaan panelis 

terhadap rasa lebih meningkat. Carboxy methyl cellulose 

berbentuk bubuk berwarna putih, tidak berbau dan tidak berasa 

sehingga tidak mempengaruhi aroma produk. Pada penambahan 

CMC memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

penambahan lesitin meski tidak terlalu signifikan. Penambahan 

CMC bertujuan untuk membentuk cairan dengan kekentalan 
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yang stabil dan homogen tetapi tidak mengendap dalam waktu 

yang relatif lama (Fitriyaningtyas dan Widyaningsih, 2015). 

Carboxy methyl cellulose yang digunakan merupakan sejenis 

hidrokoloid yang tidak memiliki komponen volatil yang dapat 

menguap sehingga tidak memberikan pengaruh nyata terhadap 

aroma bahan makanan. Carboxy methyl cellulose memiliki pH 

berkisar antara 5-11 dan merupakan hidrokoloid yang mudah 

larut dalam air (Nisa dan Putri, 2014).  

Jenis dan konsentrasi stabilizer terbukti mempengaruhi 

konsistensi reduced fat mayonnaise yang dibuktikan bahwa 

sifat produk mayonnaise dapat diperbaiki secara efektif dengan 

penambahan berbagai stabilisator. Guar gum dapat 

menyebabkan sampel kental, diikuti oleh natrium alginat dan 

xanthan gum, tetapi CMC menghasilkan emulsi yang paling 

kental dan paling stabil. Pada konsentrasi mulai dari 0,3 hingga 

1% CMC memberikan emulsi yang paling kental, setelah itu 

guar gum, xanthan gum dan natrium alginat. Jika sampel yang 

digunakan mengandung 1,5 dan 2% CMC serta 2% natrium 

alginat tidak dapat diukur atau diuji dikarenakan produk yang 

dihasilkan akan keras atau kenyal (Thomareisa and 

Chatziantoniou, 2011). Gambar Carboxy methyl cellulose dapat 

dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Carboxy Methyl Cellulose 

Sumber: Dokumentasi Penelitian 

2.4 Kadar Air 

Kualitas dan mutu suatu bahan tergantung pada kadar 

airnya. Air yang terkandung dalam suatu bahan dapat 

mempengaruhi sifat fisiko kimianya seperti penampakan, 

tekstur, cita rasa dan lama penyimpanannya (Puspawati, 

Simpen dan Suciptawati, 2014). Pembuatan produk emulsi 

dengan kadar lemak rendah dilakukan dengan menurunkan fase 

terdispersi yaitu minyak dan meningkatkan fase pendispersi, 

sehingga akan diperoleh mayonnaise dengan kadar air yang 

tinggi. (Hutapea dkk., 2016). 

Kadar air dalam formulasi reduced fat mayonnaise 

dengan karbohidrat sebagai pengental akan meningkat seiring 

dengan menurunnya jumlah minyak dan meningkatnya jumlah 

air yang digunakan (Amin dkk., 2014). Semakin tinggi kadar air 

pada formulasi low fat mayonnaise akan berpengaruh pada 

warna mayonnaise menjadi lebih putih (Evanuarini dkk., 2016). 

Kadar air yang dihasilkan diperoleh dari kandungan bahan baku 

yang digunakan, yaitu kadar air kuning telur, cuka dan 

penambahan air. Standar kadar air mayonnaise yang beredar 
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dipasaran berkisar 21,8910% (Gaonkar, Koka, Chen and 

Campbell, 2010). Mahdi, Alireza, Yaya, and Aman (2015) 

menyatakan dengan penggunaan xanthan gum 0,1% dan CMC 

0,2% menghasilkan kadar air 25,77%. Pembuatan mayonnaise 

dengan penambahan buah pisang akan menghasilkan kadar air 

67,29% (Mousin, 2015). Pada penelitian Cornelia et al. (2015) 

dengan penggunaan durian seed gum 4% sebagai stabilizer 

untuk pembuatan vegetarian mayonnaise dapat menghasilkan 

kadar air sebesar 32,38%. 

 

2.5 Kadar Lemak 

Pembuatan produk emulsi dengan kadar lemak rendah 

dilakukan dengan menurunkan fase terdispersi yaitu minyak 

dan meningkatkan fase pendispersi yaitu air, sehingga akan 

diperoleh mayonnaise dengan kadar air yang tinggi. Umumnya, 

kontribusi terbesar lemak dalam mayonnaise adalah minyak 

nabati, tetapi dalam penelitian ini jumlah minyak yang 

digunakan adalah sama pada setiap perlakuan. (Hutapea dkk., 

2016). Peningkatan kadar lemak disebabkan karena adanya 

kemampuan pengikatan lemak oleh gugus hidrofobik yang 

dimiliki oleh lesitin kuning telur dan karena tingginya asam 

lemak jenuh dalam minyak kelapa sawit yang digunakan 

(Fitriyaningtyas dan Widyaningsih, 2015). 

Pengaruh terbesar kadar lemak berasal dari kuning telur 

karena kuning telur mengandung lemak sebesar 32% 

(Sudaryani, 2003). Peningkatan konsentrasi minyak nabati 

dapat meningkatkan kadar lemak mayonnaise. Sumber lemak 

pada mayonnaise dalam hal ini adalah minyak nabati dan 

kuning telur (Evanuarini dkk., 2016). Kadar lemak mayonnaise 

yang standar dipasaran adalah 80,7253% (Gaonkar et al., 2010).  
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Penelitian Mahdi et al. (2015) dengan penggunaan 

xanthan gum 0,1% dan CMC 0,2% menghasilkan kadar lemak 

sebesar 66,62%. Pada penelitian Evanuarini dkk. (2015) dengan 

penggunaan tepung porang 0,1% sebagai stabilizer dapat 

menghasilkan kadar lemak sebesar 37,68%. Pembuatan 

mayonnaise dengan penambahan buah pisang akan 

menghasilkan kadar lemak sebesar 20,48% (Mousin, 2015). 

Pada penelitian Cornelia et al. (2015) dengan penggunaan 

durian seed gum 4% sebagai stabilizer untuk pembuatan 

vegetarian mayonnaise dapat menghasilkan kadar lemak 

sebesar 60,36%. 

 

2.6 Kadar Protein 

Kadar protein pada mayonnaise dipengaruhi oleh 

komponen bahan baku dari telur. Kadar protein mayonnaise 

akan meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi kuning 

telur yang dihasilkan (Hutapea dkk., 2016). Hal ini 

menunjukkan peran telur sebagai sumber protein utama dalam 

formulasi produk mayonnaise. Telur diklasifikasikan sebagai 

makanan dengan kandungan gizi yang tinggi karena 

mengandung empat komponen gizi utama, yaitu protein, lemak, 

vitamin dan mineral (Sarifudin, Ekafitri, Surahman dan Putri, 

2015). Menurut Gaonkar et al. (2010) pada penelitian low fat 

mayonnaise menggunakan minyak biji matahari dengan 

penambahan guar gum dan xanthan gum dapat meningkatkan 

kadar protein sebesar 2,04% sampai 2,05%.  

Pada penelitian Mahdi et al. (2015) dengan penggunaan 

xanthan gum 0,1% dan CMC 0,2% menghasilkan kadar protein 

sebesar 1,71%. Pembuatan mayonnaise dengan penambahan 

buah pisang akan menghasilkan kadar protein sebesar 2,82% 

(Mousin, 2013). Pada penelitian Cornelia et al. (2015) dengan 
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penggunaan durian seed gum 4% sebagai stabilizer untuk 

pembuatan vegetarian mayonnaise dapat menghasilkan kadar 

protein sebesar 0,16%. 

 

2.7 Viskositas 

Viskositas adalah gaya tahan suatu lapisan zat cair 

(fluida) terhadap gerakan lapisan lain fluida tersebut (Arsyad, 

2001). Viskositas suatu emulsi akan meningkat ketika fase 

internal (fase terdispersi) memiliki volume lebih besar 

daripada fase eksternal (medium pendispersi). Hal ini sejalan 

dengan pendapat Usman dkk. (2015) bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi viskositas suatu emulsi adalah viskositas 

medium terdispersi, konsentrasi media terdispersi, ukuran 

partikel fase terdispersi dan serta jenis konsentrasi 

emulsifier/stabilizer yang digunakan. Pengukuran viskositas 

dilakukan dengan menggunakan alat Raypa Viskometer Tipe 

RP1, dengan metode Viscometer Brook Field. Menurut 

Hendrianto dan Rukmi (2015) carboxy methyl cellulose 

mempunyai nilai viskositas yang lebih tinggi dibandingkan 

gum arab karena kemampuan CMC dalam mengikat air bebas 

lebih kuat dalam produk dimana akan terbentuk kerangka gel 

yang kuat, sehingga diperoleh emulsi yang stabil dan 

viskositas yang dihasilkan pun meningkat. 

Menurut Setiawan dkk. (2015) nilai viskositas 

dinyatakan dengan satuan mPas yang nilainya sama dengan 

centipoise. Mayonnaise dengan menggunakan kuning telur 

ayam ras menghasilkan nilai viskositas lebih tinggi 

dibandingkan dengan mayonnaise kuning telur ayam buras 

maupun itik. Hal ini dikarenakan semakin banyak lapisan 

molekul pengemulsi (fosfotidilkolin) yang larut dalam lapisan 

luar butir-butir minyak dan menghadap ke pelarut maka 
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mayonnaise tersebut menjadi semakin kental, sehingga nilai 

viskositas mayonnaise juga semakin meningkat. Nilai 

viskositas mayonnaise yang terdapat dipasaran berkisar 9,360 

sampai 10,450 mPa.s. Menurut Rusalim dkk. (2017) 

penambahan minyak nabati bertindak sebagai fase internal 

sangat mempengaruhi viskositas mayonnaise, sehingga pada 

konsentrasi yang berbeda akan memberikan perbedaan 

terhadap viskositas mayonnaise. Kuning telur memberikan 

viskositas yang tertinggi diduga karena kekentalan telur lebih 

lebih tinggi dibandingkan dengan putih telur ini sesuai sesuai 

dengan pendapat Audina (2011) yang menyatakan bahwa 

kuning telur berfungsi untuk memberi kekentalan pada 

mayonnaise. Pada penelitian Evanuarini dkk. (2015) dengan 

penggunaan tepung porang 0,1% sebagai stabilizer dapat 

menghasilkan viskositas 1696 cP. Pada penelitian Cornelia et 

al. (2015) dengan penggunaan durian seed gum 4% sebagai 

stabilizer untuk pembuatan vegatarian mayonnaise dapat 

menghasilkan viskositas sebesar 3160 cP. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 

sampai 5 Oktober 2018. Proses pembuatan mayonnaise 

dilakukan di Laboratorium Telur Teknologi Hasil Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Laboratorium 

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya untuk pengujian kadar air, 

kadar lemak, kadar protein dan viskositas. 

3.2  Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

reduced fat mayonnaise yang dibuat dari soybean oil, CMC, 

kuning telur, vinegar, garam, gula, mustard dan lada. Soybean 

oil, vinegar, mustard, telur ayam ras segar umur satu hari, 

garam, gula, bubuk lada putih dan air diperoleh di supermarket. 

Bahan yang digunakan untuk analisis adalah petroleum eter, 

H2SO4, Na2S2O3, HCl, aquadest dan NaOH. Peralatan yang 

digunakan untuk pembuatan mayonnaise reduced fat antara lain 

timbangan analitik, hand mixer, baki bulat, gelas ukur, beaker 

glass, mangkuk dan sendok. Peralatan yang digunakan untuk 

analisis adalah tabung reaksi, mikropipet, Viscometer merk 

Brooke Field model LV, botol Babcock, oven, sentrifugator, 

desikator, labu destilasi dan botol kecil sampel.  

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode percobaan laboratorium dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 3 
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ulangan. Penentuan Perlakuan Terbaik dilakukan dengan 

metode Indeks Efektivitas De Garmo. Model tabulasi data 

penelitian disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Model Tabulasi Data Penelitian  

P0U1 P0U2 P0U3 

P1U1  P1U2  P1U3 

P2U1 P2U2 P2U3 

P3U1 P3U2 P3U3 

P4U1 P4U2 P4U3 

Keterangan : 

P0 : Penggunaan Carboxy methyl cellulose 0%  

P1 : Penggunaan Carboxy methyl cellulose 0,1% 

P2 : Penggunaan Carboxy methyl cellulose 0,2% 

P3 : Penggunaan Carboxy methyl cellulose 0,3% 

P4 : Penggunaan Carboxy methyl cellulose 0,4% 

Formulasi mayonnaise dengan penggunaan carboxy 

methyl cellulose dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Formulasi mayonnaise dengan penggunaan carboxy 

methyl cellulose 

 

 

Komponen 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

Soybean oil (ml) 70 50 50 50 50 

CMC (g) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 

Kuning Telur (ml) 25 25 25 25 25 

Vinegar (ml) 5 5 5 5 5 

Garam (g) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Gula (g) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Mustard (g) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Bubuk lada putih (g) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Air (ml) 0 13,9 13,8 13,7 13,6 
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3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan sebelum penelitian 

utama, hal ini bertujuan untuk menentukan persentase CMC 

yang akan digunakan dalam penelitian utama. Pembuatan 

mayonnaise dilakukan dengan cara menuangkan sedikit demi 

sedikit minyak, vinegar dan air secara bergantian, jika 

dilakukan dengan cara menuangkan bahan sekaligus akan 

terjadi pemisahan emulsi. Penentuan persentase CMC 

dilakukan dengan cara menambahkan 0,1% CMC sampai 0,5% 

CMC. Hasil mayonnaise dengan penambahan CMC 0,5% 

teksturnya sangat kental dan padat dapat dilihat pada Gambar 3, 

sehingga dilakukan penurunan persentase CMC sebesar 0,4% 

dan didapat hasil mayonnaise yang kental dan baik. 

Penambahan CMC 0,4% dilakukan sebagai perlakuan ke 4, 

penambahan CMC 0,3% dijadikan sebagai perlakuan 3, 

penambahan CMC 0,2% dijadikan sebagai perlakuan 2 dan 

penambahan CMC 0,1% dijadikan sebagai perlakuan pertama. 

Gambar 3. Penambahan CMC 0,5% 

Sumber: Dokumentasi Penelitian 
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3.4.2 Penelitian Utama 

   Penelitian utama dilakukan untuk membuat sampel 

dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan serta analisa setiap sampel 

dengan pengukuran variabel kadar air, kadar lemak, kadar 

protein dan viskositas. Oleh sebab itu, diharapkan dengan 

adanya penelitian pendahuluan dapat memperlancar penelitian 

utama dan mengurangi kegagalan dalam pembuatan sampel 

pada penelitian utama. 

 

3.4.3 Prosedur Pembuatan Reduced fat mayonnaise 

  Prosedur kerja pembuatan reduced fat mayonnaise 

dimulai dengan pembuatan mayonnaise kontrol dan reduced fat 

mayonnaise. Bahan-bahan dipersiapkan seperti kuning telur 

yang terlebih dahulu dipisahkan dari putih telur, gula, garam, 

bubuk lada putih, mustard, vinegar. Bahan tersebut dimasukkan 

ke dalam wadah lalu dicampur dengan menggunakan hand 

mixer dengan kecepatan 1500 rpm selama 1 menit. Kemudian 

ditambahkan sepertiga minyak kedelai 70% sebagai perlakuan 

kontrol dan reduced fat mayonnaise menggunakan 50% minyak 

kedelai sedikit demi sedikit secara bergantian dengan vinegar. 

Jika sepertiga minyak pada tahap pertama sudah selesai dituang 

maka selanjutnya ditambahkan CMC yang telah dilarutkan 

kedalam air 10 cc sedikit demi sedikit sesuai dengan proporsi 

perlakuan, lalu kembali dicampur dengan hand mixer sampai 

terbentuk emulsi. Kemudian disimpan pada suhu ruang selama 

24 jam. Diagram alir penelitian pembuatan reduced fat 

mayonnaise disajikan pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Diagram Alir Penelitian Pembuatan Reduced Fat 

Mayonnaise menurut Evanuarini dkk. (2016) yang 

telah dimodifikasi. 

 

Telur Ayam Ras 

Dipisahkan kuning telur dengan putih telur 

Dimixer kuning telur, gula, garam, bubuk 

lada putih, dan mustard 1500 rpm selama 1 

menit 

Ditambahkan minyak soybean sedikit 

demi sedikit 

Dituangkan 

secara bergantian 

dengan vinegar 

Ditambahkan carboxy methyl cellulose 

sesuai perlakuan (0,1%, 0,2%, 0,3%, dan 

0,4%) 

Dihomogenkan dengan mixer 

Disimpan dalam suhu ruang selama 24 jam 

Reduced fat mayonnaise 

Dianalisis : 

1. Kadar Air 

2. Kadar Lemak  

3. Kadar Protein 

4. Viskositas 
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3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati pada penelitian ini berupa uji 

kadar air, kadar lemak, kadar protein dan viskositas.  

Pengujian sampel reduced fat mayonnaise sebagai berikut : 

1. Analisa kadar air menurut (AOAC, 2005) dilakukan 

dengan menggunakan metode pengovenan yang telah 

disajikan pada Lampiran 1. 

2. Analisa kadar lemak menurut (AOAC, 2005) dilakukan 

dengan menggunakan metode Babcock yang telah 

disajikan pada Lampiran 2.  

3. Analisa kadar protein menurut (AOAC, 2005) dilakukan 

dengan menggunakan metode Kjeldahl yang telah 

disajikan pada Lampiran 3.  

4. Analisa viskositas menurut (AOAC, 2005) dilakukan 

dengan menggunakan alat viscometer yang telah disajikan 

pada Lampiran 4. 

 

3.6 Analisis Statistik 

Data dianalisis menggunakan Analysis of Variance 

(ANOVA), apabila ada perbedaan yang nyata atau sangat nyata 

maka dianalisis lanjut dengan menggunakan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD). Adapun model linier Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) sebagai berikut: 

Yij = µ + 𝝉i + €ij 

Keterangan:  

i = 1,2,3……….t 

j = 1,2,3……….r 

Yij = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

µ = Nilai rataan umum 

𝜏i = Pengaruh perlakuan ke-i 

€ij   = Pengaruh galat percobaan pada perlakuan ke-i dan ulangan        

ke-j. 
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3.7 Batasan Istilah 

Minyak kedelai : Minyak yang dihasilkan 

dari biji kedelai (Glycine 

max L). 

Carboxy Methyl Cellulose : CMC merupakan turunan 

dari selulosa yang bersifat 

hidrokoloid dan memiliki 

fungsi sebagai stabilizer. 

Reduced fat mayonnaise : Produk olahan telur yang 

merupakan emulsi semi 

padat minyak dalam air 

yang sebagian besar 

formulasinya menggunakan 

minyak nabati, vinegar dan 

kuning telur serta bahan 

tambahan lain seperti 

garam, gula, mustard, dan 

bubuk lada putih dengan 

kandungan rendah lemak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Penggunaan CMC Terhadap Kadar Air 

Reduced Fat Mayonnaise 

 Hasil pengamatan kadar air reduced fat mayonnaise 

dengan menggunakan CMC diperoleh dari analisa ragam 

statistik yang diperlihatkan pada Lampiran 5. Rerata kadar air 

reduced fat mayonnaise dengan menggunakan CMC dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rerata kadar air reduced fat mayonnaise dengan 

menggunakan CMC 

Perlakuan Kadar Air (%) ± SD 

P0 25,67d  ± 0,81 

P1 24,19cd  ± 0,55 

P2 22,85bc  ± 0,88 

P3 21,62ab   ± 0,20 

P4 20,87a  ± 0,26 

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

sama menunjukkan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01). 

Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa penggunaan 

CMC terhadap kadar air reduced fat mayonnaise berpengaruh 

sangat nyata (P<0,01) yang berarti bahwa, CMC akan 

menurunkan kadar air pada reduced fat mayonnaise. Rerata 

hasil uji kadar air reduced fat mayonnaise dengan 

menggunakan CMC berkisar 20,87%-25,67%. Tabel 4 

menunjukkan terdapat penurunan nilai rata-rata kadar air 

reduced fat mayonnaise dengan semakin meningkatnya 

pemberian CMC. Perlakuan P1 berbeda sangat nyata dengan P3 
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dan P4 tetapi tidak berbeda nyata dengan P2 dan P0. Rata-rata 

kadar air reduced fat mayonnaise terendah 20,87% diperoleh 

dari penambahan CMC 0,4% (P4) dan kadar air reduced fat 

mayonnaise tertinggi 25,67% diperoleh dari perlakuan 

penambahan CMC 0% (P0). Nilai kadar air P4 merupakan nilai 

kadar air yang terbaik hal ini diperoleh dengan menggunakan 

metode Indeks Evektifitas De Garmo. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar air reduced 

fat mayonnaise mengalami penurunan seiring dengan 

peningkatan konsentrasi CMC. Penggunaan CMC memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap kadar air yang dimana 

semakin tinggi persentase penambahan CMC akan 

mengakibatkan kadar air semakin menurun. Hal ini dikarenakan 

CMC memiliki sifat hidrokoloid, sehingga mengikat air dan 

mampu mengentalkan mayonnaise. Hal ini didukung oleh 

pendapat Hutapea dkk. (2016) penggunaan hidrokoloid seperti 

gum arab dan CMC dalam pembuatan mayonnaise dilihat dari 

sifat fungsionalnya, yaitu dapat mengikat air sehingga dapat 

membentuk gel, memperbaiki tekstur, dan sebagai pengental 

untuk meningkatkan viskositas. Kombinasi penggunaan gum 

arab dan carboxy methyl cellulose sebagai hidrokoloid 

diharapkan mampu mengentalkan larutan atau mampu 

membentuk gel dari larutan tersebut. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Siskawardani dan Nur (2013) yang menyatakan 

bahwa mekanisme kerja CMC sebagai stabilisator emulsi 

berhubungan erat dengan kemampuannya yang sangat tinggi 

dalam mengikat air, sehingga meningkatkan viskositas larutan, 

dimana butir-butir CMC bersifat berikatan dengan air sehingga 

akan menyerap air.  

 Sesuai dengan Amin dkk. (2014) kadar air dalam 

pembuatan reduced fat mayonnaise akan meningkat seiring 
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dengan menurunnya konsentrasi minyak yang ditambahkan, 

dalam pembuatan mayonnaise kadar lemak yang rendah dengan 

cara menambah fase pendispersi. Pendapat Evanuarini dkk. 

(2016) bahwa pembuatan olahan produk emulsi kadar lemak 

yang rendah dapat dilakukan dengan menurunkan minyak (fase 

terdispersi) dan meningkatkan jumlah air (fase pendispersi), 

sehingga akan dihasilkan mayonnaise dengan kadar air yang 

tinggi. Namun dengan penggunaan hidrokoloid maka fase air 

akan diikat oleh hidrokoloid tersebut. Penambahan CMC 

bertujuan untuk membentuk cairan dengan kekentalan yang 

stabil dan homogen.  

Kadar air dalam bahan makanan sangat mempengaruhi 

kualitas dan daya simpan makanan. Menurut Puspawati dkk. 

(2014) kualitas dan mutu suatu bahan tergantung pada kadar 

airnya. Air yang terkandung dalam suatu bahan dapat 

mempengaruhi sifat fisiko-kimianya seperti penampakan, 

tekstur, cita rasa dan lama penyimpanannya. Nilai kadar air 

reduced fat mayonnaise terendah sebesar 20,87% dengan 

penambahan CMC 0,4% (P4) merupakan nilai kadar air yang 

terbaik karena kadar air yang semakin rendah maka akan 

menyebabkan mikroorganisme tidak dapat tumbuh dengan 

maksimal. Menurut Gaonkar et al. (2010) standar kadar air 

mayonnaise sebesar 21,8910%, akan tetapi tidak menjadi 

masalah karena ketentuan kadar air mayonnaise dalam SNI 

maksimal 30%. 
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4.2 Pengaruh Penggunaan CMC Terhadap Kadar Lemak 

Reduced Fat Mayonnaise 

Hasil pengamatan kadar lemak reduced fat mayonnaise 

dengan menggunakan CMC diperoleh dari analisa ragam 

statistik yang diperlihatkan pada Lampiran 6. Rerata kadar 

lemak reduced fat mayonnaise dengan menggunakan CMC 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rerata kadar lemak reduced fat mayonnaise dengan 

menggunakan CMC 

Perlakuan Kadar Lemak (%) ± SD 

P0 73,94d ± 0,21 

P1 55,24c ± 0,11 

P2 54,91c ± 0,05 

P3 53,08b ± 0,07 

P4 52,51a ± 0,42 

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

sama menunjukkan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01). 

Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa penggunaan 

CMC terhadap kadar lemak reduced fat mayonnaise 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01) yang berarti bahwa, CMC 

akan menurunkan kadar lemak pada reduced fat mayonnaise. 

Rerata hasil uji kadar lemak reduced fat mayonnaise dengan 

menggunakan CMC berkisar 52,51%-73,94%. Tabel 5 

menunjukkan terdapat penurunan nilai rata-rata kadar lemak 

reduced fat mayonnaise dengan semakin meningkatnya 

pemberian CMC. Perlakuan P1 berbeda sangat nyata dengan P0, 

P3 dan P4 tetapi tidak berbeda nyata dengan P2. Rata-rata kadar 

lemak reduced fat mayonnaise terendah 52,51% diperoleh dari 
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penambahan CMC 0,4% (P4) dan kadar lemak reduced fat 

mayonnaise tertinggi 73,94% diperoleh dari perlakuan 

penambahan CMC 0% (P0). Nilai kadar lemak P4 merupakan 

nilai kadar lemak yang terbaik hal ini diperoleh dengan 

menggunakan metode Indeks Evektifitas De Garmo. 

Nilai kadar lemak pada mayonnaise mengalami 

penurunan seiring dengan peningkatan CMC yang diberikan. 

Hal ini dikarenakan bahwa semakin tinggi persentase CMC 

yang diberikan, maka kadar lemak yang dihasilkan akan 

semakin sedikit diduga karena penambahan CMC serta adanya 

pengurangan minyak pada perlakuan dibandingkan kontrol. 

Setiap perlakuan juga diberikan CMC yang persentasenya 

semakin meningkat sehingga kadar lemak yang dihasilkan 

semakin berkurang. Pembuatan mayonnaise reduced fat ini 

yaitu untuk mengurangi kandungan lemak yang ada. Hal ini 

sebanding dengan Hutapea dkk. (2016) yang menyatakan 

bahwa pembuatan produk emulsi dengan kadar lemak rendah 

dilakukan dengan menurunkan fase terdispersi yaitu minyak 

dan meningkatkan fase pendispersi yaitu air, sehingga akan 

diperoleh mayonnaise dengan kadar air yang tinggi. 

Peningkatan konsentrasi kuning telur akan meningkatkan kadar 

lemak mayonnaise yang dihasilkan. Umumnya kontribusi 

terbesar lemak dalam mayonnaise adalah minyak nabati, tetapi 

dalam penelitian ini jumlah minyak yang digunakan adalah 

sama pada setiap perlakuan. Bahan-bahan seperti soybean oil 

dan kuning telur adalah penyumbang terbesar dalam 

memberikan kandungan lemak. Menurut Hartayanie dkk. 

(2014) minyak kedelai memiliki kandungan asam lemak tidak 

jenuh yang sangat besar (sekitar 65-90%). Pernyataan ini 

didukung juga oleh Fitriyaningtyas dan Widyaningsih (2015) 

peningkatan kadar lemak disebabkan karena adanya 
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kemampuan pengikatan lemak oleh gugus hidrofobik yang 

dimiliki oleh lesitin kuning telur. Dijelaskan lagi oleh Sudaryani 

(2003) yang menyatakan namun, pengaruh terbesar kadar 

lemak berasal dari kuning telur karena kuning telur 

mengandung lemak sebesar 32%. Kemudian dalam 100% 

lemak kuning telur terkandung 31,4% fosfolipid pada kuning 

telur ayam dan 26,5 % pada itik (Yuwanta, 2010). 

Hasil perlakuan kontrol  sebesar 73,94%  merupakan 

hasil yang tertinggi dari perlakuan yang lainnya, dikarenakan 

mengandung soybean oil 70% dan tanpa penggunaan CMC, 

sedangkan perlakuan yang lainnya menggunakan minyak 50%. 

Pernyataan ini sebanding dengan O’ Brien (2009) bahwa 

penggunaan minyak nabati dengan jumlah persentase yang 

berbeda akan mempengaruhi kadar lemak didalam mayonnaise, 

semakin rendah persentase minyak yang digunakan maka kadar 

lemak dalam mayonnaise akan menurun. Nilai kadar lemak 

yang mendekati kontrol yaitu P1 (55,24%). Nilai tersebut lebih 

rendah dari kadar lemak full fat mayonnaise berdasarkan SNI 

dan bedasarkan kadar lemak yang ada dipasaran. Berdasarkan 

SNI minimal kadar lemak mayonnaise 65% sedangkan, 

menurut Gaonkar et al. (2010) standar kadar lemak mayonnaise 

yang ada dipasaran sebesar 80,7253%. 

 

4.3 Pengaruh Penggunaan CMC Terhadap Kadar Protein 

Reduced Fat Mayonnaise 

Hasil pengamatan kadar protein reduced fat mayonnaise 

dengan menggunakan CMC diperoleh dari analisa ragam 

statistik yang diperlihatkan pada Lampiran 7. Rerata kadar 

protein reduced fat mayonnaise dengan menggunakan CMC 

dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Rerata kadar protein reduced fat mayonnaise dengan 

menggunakan CMC 

Perlakuan Kadar Protein (%) ± SD 

P0 2,38±0,03 

P1 2,34±0,02 

P2 2,37±0,04 

P3 2,39±0,03 

P4 2,43±0,02 

Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa penggunaan 

CMC terhadap kadar protein reduced fat mayonnaise tidak 

berbeda nyata (P>0,05) yang berarti bahwa, CMC tidak 

memberikan pengaruh penurunan atau penaikan pada kadar 

protein. Rerata hasil uji kadar protein reduced fat mayonnaise 

dengan menggunakan CMC berkisar 2,38%-2,43%. Perlakuan 

P1 tidak berbeda nyata dengan P0, P2, P3 dan P4. Rata-rata kadar 

protein reduced fat mayonnaise terendah 2,34% diperoleh dari 

penambahan CMC 0,1% (P1) dan kadar protein reduced fat 

mayonnaise tertinggi 2,43% diperoleh dari perlakuan 

penambahan CMC 0,4% (P4). 

Kadar protein reduced fat mayonnaise tidak 

berpengaruh nyata dikarenakan CMC tidak memiliki protein 

sehingga sumber protein pada reduced fat mayonnaise berasal 

dari kuning telur.  Pemberian CMC dalam jumlah yang berbeda 

tidak akan mempengaruhi kadar protein pada mayonnaise. 

Penggunaan CMC dalam jumlah yang berbeda tidak 

mempengaruhi kadar protein pada mayonnaise hal ini 

dikarenakan CMC tidak mengandung protein. Pernyataan ini 

didukung oleh Alakali, Okankwo dan Lordye (2008) carboxy 

methyl cellulose tidak mengandung protein.  

Nilai kadar protein pada perlakuan kontrol P0 lebih 

tinggi daripada perlakuan P1 maupun P2. Pernyataan ini 

sebanding dengan Hutapea dkk. (2016) dalam pembuatan 
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reduced fat mayonnaise berbasis minyak sawit, semakin banyak 

konsentrasi minyak yang ditambahkan kadar protein 

mayonnaise akan semakin meningkat. Hampir semua jenis 

minyak nabati kandungannya merupakan lemak, minyak nabati 

masih mengandung unsur lain seperti protein walaupun dalam 

jumlah yang sedikit. Pada hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan CMC tidak memberikan pengaruh yang 

nyata, dikarenakan CMC tidak mengandung protein, 

peningkatan kadar protein dipengaruhi oleh penyusun bahan 

yang ada didalamnya. Standar Nasional Indonesia pada kadar 

protein minimal 0,9% sedangkan nilai kadar protein 

mayonnaise yang ada dipasaran sebesar 1,4%. 

 

4.4 Pengaruh Penggunaan CMC Terhadap Viskositas 

Reduced Fat Mayonnaise 

Hasil pengamatan viskositas reduced fat mayonnaise 

dengan menggunakan CMC diperoleh dari analisa ragam 

statistik yang diperlihatkan pada Lampiran 8. Rerata viskositas 

reduced fat mayonnaise dengan menggunakan CMC dapat 

dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rerata viskositas reduced fat mayonnaise dengan 

menggunakan CMC 

Perlakuan Viskositas (cP) ± SD 

P0   5267e    ± 9,17 

P1 4375,67a ± 5,51 

P2 4573,67b ± 4,16 

P3 4791,67c ± 4,73 

P4 4976,33d ± 5,51 

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

sama menunjukkan pengaruh yang nyata 

(P<0,01). 
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Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa penggunaan 

CMC terhadap viskositas reduced fat mayonnaise berpengaruh 

sangat nyata (P<0,01) yang berarti bahwa, CMC akan 

meningkatkan nilai viskositas pada reduced fat mayonnaise. 

Rerata hasil uji viskositas reduced fat mayonnaise dengan 

menggunakan CMC berkisar 4375,67-5267 cP. Tabel 7 

menunjukkan terdapat kenaikan nilai rata-rata viskositas 

reduced fat mayonnaise dengan semakin meningkatnya 

pemberian CMC. Perlakuan P1 berbeda sangat nyata dengan P0, 

P2, P3 dan P4. Rata-rata viskositas reduced fat mayonnaise 

terendah 4375,67 cP diperoleh dari penambahan CMC 0,1% 

(P1) dan viskositas reduced fat mayonnaise tertinggi 5267 cP 

diperoleh dari perlakuan penambahan CMC 0% (P0). 

Hasil nilai viskositas reduced fat mayonnaise 

dipengaruhi oleh komponen bahan seperti penambahan CMC 

maupun minyak. Penggunaan CMC semakin meningkat akan 

meningkatkan nilai viskositas mayonnaise yang dapat dilihat 

pada Tabel 7 dimana nilai P1 mengalami peningkatan sampai 

pada perlakuan P4. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan 

CMC memiliki emulsi yang sangat tinggi yang mampu 

mengentalkan produk, pernyataan ini selaras dengan 

Hendrianto dan Rukmi (2015) CMC mempunyai nilai 

viskositas yang lebih tinggi dibandingkan gum arab karena 

kemampuan CMC dalam mengikat air bebas lebih kuat dalam 

produk dimana akan terbentuk kerangka gel yang kuat, 

sehingga diperoleh emulsi yang stabil dan viskositas yang 

dihasilkan pun meningkat. Hal ini juga diperjelas oleh 

Thomareisa and Chatziantoniou (2011) Guar gum dapat 

menyebabkan produksi sampel paling kental, diikuti oleh 

natrium alginat dan xanthan gum, tetapi CMC menghasilkan 

emulsi yang paling kental dan paling stabil. 
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Nilai viskositas juga dipengaruhi oleh jenis kuning telur 

yang digunakan. Pada penelitian, kuning telur yang dipakai 

adalah kuning telur ayam ras yang diduga mampu menaikkan 

nilai viskositas pada mayonnaise. Hal ini sebanding dengan 

pernyataan bahwa mayonnaise dengan menggunakan kuning 

telur ayam ras menghasilkan nilai viskositas lebih tinggi 

dibandingkan dengan mayonnaise kuning telur ayam buras 

maupun itik. Hal ini dikarenakan semakin banyak lapisan 

molekul pengemulsi (fosfotidilkolin) yang larut dalam lapisan 

luar butir-butir minyak dan menghadap ke pelarut maka 

mayonnaise tersebut menjadi semakin kental, sehingga nilai 

viskositas mayonnaise juga semakin meningkat (Setiawan dkk., 

2015). 

Perlakuan kontrol P0 memiliki viskositas yang lebih 

tinggi daripada P1 dikarenakan perlakuan kontrol menggunakan 

minyak kedelai sebesar 70% sedangkan P1 menggunakan 

minyak 50% dari hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin 

banyak penggunaan minyak nabati dapat mempengaruhi 

viskositas mayonnaise. Hal ini sebanding dengan penyataan 

Rahmati, Tehrani and Daneshvar (2014) dalam pembuatan 

mayonnaise penggunaan minyak nabati dengan persentase yang 

tinggi, nilai viskositas juga akan semakin tinggi, hal ini 

dikarenakan jumlah fase terdispersi lebih banyak daripada fase 

pendispersinya. Diperkuat oleh pernyataan Rusalim dkk. (2017) 

bahwa penambahan minyak nabati bertindak sebagai fase 

internal sangat mempengaruhi viskositas mayonnaise, sehingga 

pada konsentrasi yang berbeda akan memberikan perbedaan 

terhadap viskositas mayonnaise. Nilai viskositas mayonnaise 

dengan penggunaan kuning telur 25 ml menghasilkan 4215.7 

cP. Penelitian Cornelia et al. (2015) dengan penggunaan durian 
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seed gum 4% sebagai stabilizer untuk pembuatan vegatarian 

mayonnaise dapat menghasilkan viskositas sebesar 3160 cP. 

 

4.5 Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik penggunaan CMC pada 

reduced fat mayonnaise dilakukan dengan metode Indeks 

Efektivitas De Garmo. Hasil analisis dengan metode De Garmo 

akan dipilih berdasarkan nilai produk yang paling tinggi. 

 Prosedur perhitungan De Garmo, digunakan 

berdasarkan hasil dari uji kesukaan dan pengisian atribut 

produk. Dalam penelitian ini, akan diambil perlakuan terbaik 

yang didasarkan hasil perhitungan indeks efektivitas yang 

dihitung dengan rumus: 

𝑁𝐸 =  
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑎𝑖𝑘 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘
 

Parameter dengan rerata semakin besar maka semakin baik, 

maka nilai terendah sebagai nilai terjelek dan nilai tertinggi 

sebagai nilai terbaik, demikian juga sebaliknya (Mulyadi, 

Maligan dan Hermansyah 2013). Analisis perhitungan Indeks 

Efektivitas De Garmo dapat dilihat pada Lampiran 9. Nilai hasil 

terbaik fisiko-kimia reduced fat mayonnaise dengan 

penggunaan CMC dapat dilihat pada Tabel 8.  

Tabel 8. Perlakuan Terbaik 

Perlakuan Nh 

P0 (Kontrol) -1,65 

P1 (0,1%) 0 

P2 (0,2%) 0,28 

P3 (0,3%) 0,71 

P4 (0,4%) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

 Pada Tabel 8 menunjukan bahwa P4 memiliki hasil 

perlakuan yang terbesar, sehingga P4 merupakan perlakuan 

terbaik. Hal ini dikarenakan hasil analisis dengan metode De 

Garmo akan dipilih berdasarkan nilai produk yang paling tinggi. 

Penggunaan CMC menghasilkan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kadar air, kadar lemak dan viskositas dan 

tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap kadar protein 

mayonnaise reduced fat.  

Pembuatan mayonnaise dengan penambahan CMC 0,4 

% menghasilkan kadar air 20,87% , kadar lemak sebesar 

52,51% , kandungan protein 2,43% dan viskositas pada P4 

sebesar 4976,33 cP. Hal ini terjadi karena semakin tinggi CMC 

yang digunakan maka diharapkan lebih mampu mengikat air, 

menurunkan kadar lemak dan meningkatkan viskositas yang 

berpengaruh kepada nilai mutu produk dan sifat fisik produk. 

Semakin rendah kadar air suatu produk maka semakin tahan 

produk pangan tersebut. Kandungan lemak yang rendah 

merupakan kandungan lemak yang lebih aman untuk 

dikonsumsi. Siskawardani dan Nur (2013) yang menyatakan 

bahwa mekanisme kerja CMC sebagai stabilisator emulsi 

berhubungan erat dengan kemampuannya yang sangat tinggi 

dalam mengikat air, sehingga meningkatkan viskositas larutan, 

dimana butir-butir CMC bersifat berikatan dengan air sehingga 

akan menyerap air dan akhirnya membengkak.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Disimpulkan bahwa formulasi reduced fat mayonnaise 

dengan penggunaan CMC 0,4% berdasarkan Metode Indeks 

Efektifitas De Garmo memberikan hasil yang terbaik. 

 

5.2 Saran 

Disarankan bahwa pembuatan reduced fat mayonnaise dengan 

penggunaan CMC 0,4% sudah  memberikan hasil yang tebaik. 
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