
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Minyak Kelapa Sawit

Buah kelapa sawit terdiri dari 80% bagian perikarp (epikarp dan mesokarp) dan

20% biji (endokarp dan endosperm), dan setelah di ekstraksi akan menghasilkan

minyak yang disebut minyak sawit. Minyak sawit terdiri dari dua jenis minyak

yaitu minyak dari inti (endosperm) sawit disebut dengan minyak inti sawit (PKO)

dan minyak dari sabut (mesokarp) sawit disebut minyak sawit (CPO) yang

memiliki perbedaan sifat (Ketaren, 2005). Karotenoid merupakan pigmen yang

membedakan antara minyak sawit dengan minyak inti sawit yang memberikan

warna kuning merah pada minyak. Karotenoid yang terkandung didalam minyak

sawit memiliki komposisi seperti α-, β-, γ- karoten dan xantofil yang tidak

dimiliki oleh minyak inti sawit (tidak terdeteksi adanya karoten). Gambar buah

sawit dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Buah Kelapa Sawit
Sumber: Ketaren (2005)
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Pengolahan sabut kelapa sawit menjadi minyak sawit dapat dilakukan dengan

beberapa tahapan yaitu dimulai dengan pemilihan atau sortasi kelapa sawit,

sterilisasi dengan cara perebusan yang bertujuan mematikan enzim, memudahkan

lepasnya brondolan dari tandan, mengurangi kadar air dalam buah, dan

melunakkan mesocarp sehingga memudahkan proses pelumatan dan pengepresan.

Setelah perebusan tandan buah segar yang telah direbus siap untuk dipisahkan

antara berondolan dan tandannya.  Berodolan yang sudah lepas dari tandannya,

kemudian dilakukan pencacahan atau pelumatan dengan tujuan untuk

memudahkan daging buah terlepas dari biji sehingga mudah dipres.  Pengepresan

dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan minyak.  Selanjutnya dilakukan

proses pemurnian untuk memisahkan kotoran dari daging buah yang masih

tercampur dalam minyak, sehingga menghasilkan minyak yang memenuhi standar

(Ketaren, 2005).

Minyak yang dihasilkan kemudian dilakukan proses proses degumming yang

bertujuan untuk menghilangkan zat-zat yang terlarut atau zat-zat yang bersifat

koloida, seperti resin, gum, protein, dan fosfatida dalam minyak mentah.  Setelah

dilakukan proses degumming, selanjutnya dilakukan proses netralisasi atau

deasidifikasi bertujuan untuk menghilangkan asam lemak bebas yang dapat

menimbulkan bau yang tengik yang terdapat dalam minyak mentah.  Minyak yang

telah dihilangkan asam lemak bebasnya kemudian lakukan proses bleaching atau

pemucatan untuk menghilangkan pigmen (zat-zat warna) dalam minyak.  Minyak

hasil proses bleaching kemudian dilakukan proses deodorisasi yang bertujuan

untuk mengurangi atau menghilangkan rasa dan bau yang tidak dikehendaki

dalam minyak untuk makanan.  Selanjutnya dilakukan proses fraksinasi untuk
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memisahkan fraksi padat dan fraksi cair minyak yang dilakukan melalui proses

pendinginan (Ketaren, 2005). Fraksi yang terdapat pada minyak kelapa sawit

yaitu fraksi padat dan fraksi cair yang memiliki perbandingan seimbang.  Fraksi

padat tersusun atas asam lemak jenuh yang terdiri dari asam miristat (1%), asam

palmitat (45%), dan asam stearat (4,5%), sedangkan penyusun fraksi cair terdiri

atas asam lemak tidak jenuh antara lain asam oleat (39%) dan asam linoleat (11%)

(Mangoensoekarjo dan Semangun, 2005). Untuk mendapatkan kualitas mutu

minyak sawit, perlu diketahui standar mutu dari minyak sawit itu sendiri,

sehingga minyak yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Standar kualitas

minyak sawit kasar (CPO) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Standar mutu minyak sawit kasar (CPO)

Karakteristik Persyaratan mutu

Warna Jingga kemerahan

Kadar air Maksimal 0,5%

Asam lemak bebas (sebagai asam palmitat) Maksimal 5

Kadar β-karoten 500-700 ppm

Kadar tokoferol 700-1000 ppm

Sumber: Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-2901-2006

Minyak sawit memiliki kandungan karotenoid yang lebih tinggi dibandingkan

dengan minyak zaitun, kedelai, dan jagung.  Selain mengandung provitamin A

yaitu α-karoten, β-karoten dan vitamin E (tokoferol dan tokotrienol), minyak

sawit mengandung berbagai jenis zat bioaktif lain seperti riboflavin, niasin,

likopen, mineral yang terdiri dari fosfor, potassium, kalsium, dan magnesium

(Ketaren, 2005).
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2.2 Karotenoid

Karotenoid merupakan pigmen yang memberikan keanekaragaman warna.

Pigmen tersebut memberikan warna jingga sampai merah terutama pada akar,

daun, bunga, dan buah. Struktur alifatik dan alisiklik merupakan struktur yang

dimiliki oleh pigmen karotenoid yang pada umumnya disusun oleh delapan unit

isoprene (Gambar 2) (Gross, 1991) dan dua gugus metil yang dekat dengan

molekul pusat terletak pada posisi C1 dan C6, selain gugus metil tersebut juga

terdapat gugus metil lainnya yang berada pada C1dan C5, serta diantaranya

terdapat ikatan ganda terkonjugasi (Ong, 1990).

Gambar 2. Struktur kimia β-karoten
Sumber: Gross (1991)

Warna jingga tua sampai merah pada CPO disebabkan oleh kandungan

karotenoid, karena dalam ikatan karotenoid terdapat ikatan ganda terkonjugasi

yang menunjukan adanya gugus kromofor pada karotenoid yang menyebabkan

terjadinya pembentukan warna. Pekatnya warna karotenoid pada CPO,

tergantung dari banyaknya ikatan ganda terkonjugasi. Karotenoid merupakan

pigmen yang tidak larut dalam air, tetapi akan larut pada minyak, lemak, asam

lemak, pelarut minyak, dan pelarut lemak. Karotenoid mempunyai aktivitas yang

penting bagi kesehatan, namun mempunyai sifat yang sensitif terhadap beberapa
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kondisi pengolahan minyak makan secara konvensional yaitu pengolahan suhu

tinggi maupun oksidasi (Winarno, 1997). Beta karoten adalah salah satu jenis

senyawa hidrokarbon karotenoid yang merupakan senyawa golongan

tetraterpenoid.  Adanya ikatan ganda menyebabkan β-karoten peka terhadap

oksidasi. Penyimpanan karotenoid harus dilakukan pada suhu 20oC pada ruangan

gelap dan dalam keadaan vakum (Winarsi, 2007).

2.3 Minyak Sawit Merah

Minyak sawit merah merupakan jenis minyak yang mengandung karotenoid yang

tinggi dan diproses tanpa melalui proses bleaching eart (tanah pemucat), karena

proses bleaching eart dapat menghilangkan sebagian besar kandungan

karotenoidnya pada minyak sawit (Rossi, 2001). Arang aktif (bleaching agent)

dapat menyerap sebagian besar zat warna sebanyak 95-97% dari total zat warna

dalam minyak sawit kasar. Menurut Basiron dan Weng (2004), minyak merah

yang memiliki kandungan karotenoid yang tinggi, dapat dimanfaatkan sebagai

pangan fungsional dan pewarna alami. Penggunaan minyak merah sebagai

pangan fungsional, karena minyak merah memiliki kandungan carrier provitamin

A dan vitamin E yang sangat baik bagi kesehatan. Beberapa bahan pangan yang

mengandung karotenoid dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Beberapa bahan pangan yang mengandung karotenoid

Jenis tanaman
Kandungan karotenoid

RE/100g

Minyak sawit merah
Wortel
Daun sayur-sayuran
Aprikot
Tomat
Pisang
Air Jeruk

30.000
2.000
685
250
100
30
8

Sumber: Basiron dan Weng (2004)

Minyak sawit merah memiliki kandungan karoten sebesar 600 sampai 1000 ppm.

Karotenoid yang terdapat dalam minyak sawit terdiri dari α-karoten ± 36,2%,

β-karoten ± 54,4%, τ-karoten ± 3,3%, likopen ± 3,8%, dan santofil ± 2,2%

(Naibaho, 1988). Menurut Abdul (1999), sebanyak kurang lebih 800 ppm

tokoferol terdapat dalam minyak sawit yang merupakan campuran dari

α-tokoferol 20%, α-tokotrienol 25%, τ-tokotrienol 45%, dan δ-tokotrienol 10%.

Kelompok senyawa tokoferol (vitamin E) tersebut dapat berfungsi sebagai

antioksidan. Minyak sawit yang berwarna merah dapat digunakan untuk

menanggulangi defisiensi vitamin A karena kandungan β-karotennya (Muhilal,

1991). Kandungan β-karoten yang terdapat pada minyak sawit merah

dipertahankan dengan pengolahan tanpa melakukan proses bleaching, sehingga

karotenoid yang terdapat pada minyak sawit merah masih sangat tinggi (Riyadi,

2009). Berikut karakteristik dari minyak sawit merah dapat dilihat pada Tabel 3.



14
Tabel 3. Karakteristik minyak sawit merah

Parameter Jumlah

Kadar air (%) 0,02
Kadar asam lemak bebas (%) 0,14
Total karotenoid (ppm) 382,60
Bilangan peroksida (meq/kg) 3,94

Sumber: Asmaranala (2010)

2.4 Mayonaise

Mayonaise merupakan salah satu jenis saus yang sebagian besar terbuat dari

minyak nabati, kuning telur, dan cuka. Umumnya mayonaise digunakan sebagai

perasa pada makanan seperti selada atau sandwich. Standar mutu mayonaise

menurut SNI No.01- 4473-1998 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.  SNI mayonaise

Jenis Uji Satuan Persyaratan

1. Keadaan
1.1 Bau - Normal
1.2 Rasa - Normal
1.3 Warna - Normal
1.4 Tekstur - Normal

2. Air %b/b Max 30
3. Protein %b/b Min 0,9
4. Lemak %b/b Min 65
5. Karbohidrat %b/b Min65
6. Kalori %b/b Max 4
7. Pengawet Sesuai SNI 01-0222-1995
8. Cemaran Logam Sesuai SNI01-4473-1998
9. Cemaran Arsen mg/kg Maz 0,1
10. Cemaran Mikroba

10.1 Angka Lempeng total Koloni/gram Max10

10.2 Bakteri bentuk coli APM/gram Mak 10
10.3 E.coli Koloni/10g (-)
10.4 Salmonella (-)

Sumber: SNI (1998)
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Mayonaise merupakan salah satu jenis produk pangan emulsi yang memiliki

tekstur kental dan rasa asam yang khas. Penambahan kadar asam dalam

mayonaise dapat memberikan pengaruh terhadap tekstur produk. Apabila

penambahan asam terlalu tinggi, maka dapat menyebabkan tingkat kekentalan

yang semakin rendah yang diakibatkan oleh sineresis yakni keluarnya air dari gel

(Fachruddin, 2003). Pemberian rasa asam selain menggunakan asam sitrat atau

asam asetat, juga dapat mengguanakan ekstrak buah-buahan yang banyak

mengandung asam. Penggunaan ekstrak dari buah-buahan harus dapat diketahui

terlebih dahulu tentang pH (konsentrasi asam-basa), dan pengaruhnya terdapat

karakteristik produk seperti viskositas, stabilitas emulsi, bilangan peroksida dan

uji organoleptiknya. Umumnya buah-buahan yang memiliki rasa asam yang kuat

yaitu belimbing wuluh, ceremai, jeruk nipis dan jeruk lemon. Konsentrasi

asam-basa (pH) dapat menyebabkan penggumpalan protein apabila pH tepat pada

titik isoelektrik asam amino. Jika terjadi penggumpalan protein, maka proses

pembentukan emulsi menjadi tidak stabil.

Emulsifier yang digunakan dalam pembuatan mayonaise yaitu dengan

menggunakan kuning telur, karena kuning telur mengandung lesitin yang cukup

tinggi. Pembentukan daya emulsi yang kuat disebabkan karena kandungan lesitin.

Berdasarkan ketentuan pada Codex Standart For Mayonnaise (Codex Stan

168-1989), menyatakan bahwa, keberadaan putih telur yang terikut sebanyak 20%

pada kuning telur dapat ditolerir. Putih telur merupakan jenis protein yang

bersifat sebagai emulsifier dengan kekuatan rendah, sedangkan kuning telur

merupakan emulsifier yang kuat. Di dalam kuning telur terdapat sepertiga lemak

yang menyebabkan daya emulsifier yang kuat (Winarno, 1997).


