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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Okra (Abelmoschus esculentus L. Moench) merupakan tanaman buah yang 

tumbuh di daerah tropis dan sub-tropis serta telah tersebar hampir di seluruh 

belahan dunia. Okra dikenal dengan berbagai nama lokal di beberapa negara seperti 

lady’s finger di Inggris, gumbo di Amerika Serikat, guino-gombo di Spanyol, 

guibeiro di Portugis, dan bhindi di India (Ndunguru dan Rajabu, 2004). Menurut 

Nadira et al. (2009), tanaman okra berasal dari Afrika Barat dan telah 

dibudidayakan di Indonesia sejak tahun 1877 terutama di Kalimantan Barat.  

Mucilage adalah polisakarida larut air yang berada di beberapa spesies 

tanaman dan dalam beberapa mikroorganisme (National Research Council, 2006). 

Menurut Okoye et al. (2009), mucilage berguna dalam bidang farmasi sebagai 

pengencer, pengikat (binder), bahan pengisi pada tablet, koloid pelindung dalam 

suspensi, pengental dalam obat kumur, gelling agent, pengganti gum, serta 

digunakan dalam teknik reologi yaitu ilmu yang berhubungan dengan perubahan 

bentuk suatu material terutama dalam pengecilan ukuran suatu partikel seperti pada 

proses penggilingan dan proses emulsifikasi. Mucilage ini biasanya berasal dari 

tanaman yang termasuk dalam famili Malvaceae seperti baobab (Adansonia 

digitata L.), kapas (Gossypium spp), kenaf (Hibiscus cannabinus), plantago 

(Plantago psyllium), kakao (Theobroma cacao), kapuk (Ceiba pentandra), rosella 

(Hibiscus sabdariffa) dan okra (Abelmoschus spp L.) (Ahmad et al., 2009; 

Cvancara, 2001).  
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Mucilage pada okra merupakan polisakarida asam yang terdiri dari asam 

galakturonat, ramnosa, dan glukosa dengan perbandingan (1,3 : 1,0 : 0,1) mencapai 

viskositas maksimum yaitu sebesar 10,46 poises pada pH netral (Haydar et al., 

2011). Menurut Ndjouenkeu et al. (1996), mucilage okra mengandung komponen 

protein, karbohidrat, gula netral seperti D-galaktosa, L-arabinosa, D-xilosa yang 

bersumber dari pektin. Penelitian Alba et al. (2013) membuktikan bahwa pektin 

yang didapat dalam ekstrak okra berpotensi sebagai bahan pengemulsi dalam 

emulsi minyak dalam air (o/w) yang efektif dalam kondisi asam. Penelitian Lim 

(2014) juga menunjukkan bahwa ekstrak mucilage okra dalam bentuk bubuk (Okra 

Mucilage Powder) berpotensi sebagai bahan pengemulsi alami dalam 

mempertahankan stabilitas emulsi dibandingkan dengan bahan pengemulsi 

komersial seperti arabic gum, guar gum, dan xanthan gum.  

Ekstraksi merupakan metode yang biasa digunakan untuk memisahkan satu 

atau lebih komponen dari bahan pangan. Ekstraksi cair adalah salah satu jenis 

ekstraksi yang umum dilakukan. Ekstraksi dengan menggunakan pemanasan juga 

dapat dilakukan dan mampu mempercepat proses ekstraksi. Penelitian Shah et al. 

(2010) menunjukkan bahwa microwave mampu mempengaruhi proses ekstraksi 

terutama rendemen yang dihasilkan. Ekstraksi mucilage buah labu air (Lagenaria 

siceraria) dengan menggunakan microwave 320 watt selama 20 menit mampu 

menghasilkan rendemen lebih tinggi dibandingkan dengan ekstraksi menggunakan 

pemanasan biasa.  

Menurut McWilliams (2006), mayones merupakan emulsi minyak dalam 

air. Karakteristik saus yang tebal membatasi pergerakan globula minyak dan 

menghambat pemisahan minyak dari cuka. Selain efek stabilisasi, emulsi juga 
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mengandung bahan pengemulsi. Bahan pengemulsi ini mampu membentuk lapisan 

pelindung di sekitar permukaan bola dari setiap globula minyak. Hal tersebut 

menghambat minyak dalam satu tetesan secara langsung menyentuh minyak di 

tetesan lain sehingga menghambat peleburan dari tetesan. Bahan pengemulsi yang 

biasa digunakan dalam pembuatan mayones adalah kuning telur.  

Telur merupakan produk pangan segar yang memiliki umur simpan tidak 

lama dan rentan terkontaminasi oleh bakteri patogen seperti Salmonella sp. 

sehingga perlu diberi perlakuan pasteurisasi yang menambah biaya produksi. Selain 

itu, satu buah kuning telur mengandung sekitar 275 mg kolesterol, sedangkan 

menurut Spence et al. (2010), rekomendasi konsumsi kolesterol adalah kurang dari 

200 mg/hari. Konsumsi kolesterol yang berlebih dapat meningkatkan resiko 

penyakit jantung. Sebagian orang vegetarian pun tidak dapat mengkonsumsi 

pangan yang berbasis telur.  

Berdasarkan alasan tersebut, perlunya dilakukan substitusi bahan pangan 

berbasis nabati yang berperan sebagai pengemulsi. Penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan juga melaporkan bahwa mucilage okra memiliki potensi sebagai bahan 

pengemulsi, namun rendemen yang didapat dalam ekstraksi mucilage okra masih 

belum optimal dan aplikasi dalam bidang pangan produk seperti mayones masih 

belum dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ekstrak mucilage okra 

diaplikasikan dengan berbagai konsentrasi dalam pembuatan mayones vegan.   

Pada penelitian ini dilakukan ekstraksi mucilage okra menggunakan 

microwave dengan berbagai variasi waktu ekstraksi untuk mendapatkan rendemen 

tertinggi. Ekstrak mucilage okra yang diperoleh, diaplikasikan dalam pembuatan 

mayones vegan dengan perbedaan konsentrasi untuk menentukan formulasi terbaik 
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berdasarkan sifat fisiko-kimia dan organoleptik dari ekstrak mucilage okra yang 

digunakan sebagai bahan pengemulsi dalam pembuatan mayones vegan.  

 

1.2  Perumusan Masalah 

Mucilage okra berpotensi sebagai bahan pengemulsi alami dan dapat 

diaplikasikan dalam produk pangan berbasis emulsi. Namun rendemen yang 

didapatkan masih tergolong rendah. Rendemen merupakan salah satu parameter 

penting dalam proses ekstraksi. Semakin tinggi rendemen yang didapatkan, 

semakin ekonomis dan efisien suatu proses ekstraksi. Maka dari itu, dalam 

penelitian ini dilakukan ekstraksi mucilage okra dengan variasi waktu ekstraksi di 

dalam microwave yang diharapkan untuk memperoleh waktu ekstraksi optimum 

sehingga dapat meningkatkan rendemen dari ekstrak mucilage okra yang diperoleh.  

Mayones merupakan produk berbentuk emulsi yang menggunakan kuning 

telur sebagai bahan pengemulsi. Namun telur memiliki umur simpan yang tidak 

lama dan sebagian orang vegetarian tidak dapat mengkonsumsi pangan yang 

berbasis telur. Mucilage okra dapat digunakan sebagai alternatif pengganti kuning 

telur yang berfungsi sebagai bahan pengemulsi dalam pembuatan mayones. 

Konsentrasi bahan pengemulsi seperti ekstrak mucilage okra yang diaplikasikan ke 

suatu produk pangan dapat mempengaruhi sifat fisiko-kimia produk pangan 

tersebut. Dalam penelitian ini terdapat variasi konsentrasi ekstrak mucilage okra 

sebagai bahan pengemulsi yang diharapkan memperoleh sifat fisiko-kimia dan 

organoleptik terbaik sehingga dapat digunakan sebagai alternatif bahan pengemulsi 

dalam pembuatan mayones vegan.  
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1.3  Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. 

 

1.3.1  Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memanfaatkan mucilage okra 

(Abelmoschus esculentus L. Moench) sebagai bahan pengemulsi dalam pembuatan 

mayones vegan.  

 

1.3.2  Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:  

1. Menentukan waktu ekstraksi untuk menghasilkan ekstrak mucilage okra dengan 

rendemen tertinggi.  

2. Menentukan formulasi terbaik dalam pemanfaatan mucilage okra sebagai bahan 

pengemulsi dalam pembuatan mayones vegan berdasarkan sifat fisiko-kimia 

dan organoleptik. 

3. Membandingkan mayones vegan formulasi terbaik yang menggunakan bahan 

pengemulsi mucilage okra dengan mayones vegan komersial.  

 


