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BAB  I 

 PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Emulsi ganda merupakan sistem emulsi dalam emulsi. Jenis emulsi ganda yang 

lazim digunakan adalah W/O/W (water-in-oil-in-water) (Yan et al., 2013). Emulsi 

ganda W/O/W tersusun dari fase air (W1) yang didispersikan dalam fase minyak 

(O), kemudian didispersikan kembali ke dalam fase air (W2). Emulsi ganda W/O/W 

dapat diaplikasikan dalam industri farmasi, biomedis, kosmetik, dan pangan. 

Pemanfaatan emulsi ganda dalam bidang pangan sendiri dianggap cukup potensial. 

Keberadaan fase minyak dan air eksternal berperan sebagai lapisan pelindung dari 

kerusakan komponen aktif di fase air internal. Fase air internal merupakan bagian 

penting dalam sistem emulsi ganda W/O/W. Fase ini berperan sebagai fase 

pembawa (carrier) yang memungkinkan komponen aktif larut air terperangkap di 

dalamnya. Pemerangkapan komponen aktif dalam fase air internal dengan dilapisi 

oleh fase minyak dan air eksternal memperlambat laju pelepasan dan kerusakan 

komponen aktif hingga jangka waktu tertentu (Sapei et al., 2012).  

Emulsi ganda W/O/W dapat digunakan sebagai alternatif penurunan kadar 

sodium klorida dalam produk pangan. Sodium klorida atau lebih dikenal dengan 

istilah garam merupakan salah satu komponen pangan dengan angka konsumsi 

melampaui batas maksimum WHO yaitu 5 gram/hari/kapita. Batcagan-Abueg et al. 

(2013) menyatakan bahwa konsumsi garam masyarakat di berbagai negara Asia 

mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu > 11,7 gram/hari/kapita. Hardinsyah 
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(2011) dalam Food Review Indonesia (2016) mengungkapkan rata-rata konsumsi 

garam di Indonesia pada tahun 2002, 2007 dan 2009 adalah 6,3; 5,6 dan 5,7 

gram/kapita/hari. Pemanfaatan emulsi ganda W/O/W sebagai alternatif kristal 

garam komersial memungkinkan terciptanya persepsi rasa asin yang sama antara 

penambahan garam dalam kadar rendah dengan penambahan dalam kadar tinggi. 

Prinsip kerja emulsi ganda adalah memerangkap garam dalam fase air internal 

sehingga pelepasan berlangsung perlahan setelah dikonsumsi, seiring dengan 

terkikisnya lapisan air dan minyak eksternal di mukosa mulut. Laju pelepasan 

garam dari fase air internal tersebut memungkinkan emulsi ganda W/O/W 

memberikan persepsi rasa asin yang sama antara penambahan kadar garam rendah 

dengan yang lebih tinggi. 

Salah satu produk pangan tinggi garam dalam diet masyarakat adalah mi 

instan. Kim et al. (2014) dalam Sarmugam dan Worsley (2014) menyatakan bahwa 

90% produk mi instan dikaitkan dengan rasa asin dan 60% diidentifikasi sebagai 

produk tinggi garam. Bumbu mi instan (instant noodle seasoning) merupakan 

komponen pelengkap yang mengandung garam dalam kadar tinggi. Berdasarkan 

ulasan Nikkei Asian (2016), bumbu pelengkap dalam setiap cup Nissin mi Instan 

berkontribusi sebesar 2,3 gram garam dalam setiap sajian. Emulsi ganda yang 

diaplikasikan dalam bumbu mi instan sebagai pengganti kristal garam komersial 

membantu menurunkan kadar garam tanpa menurunkan rasa asin produk. Namun, 

emulsi ganda sebagai sistem emulsi kompleks cenderung menunjukkan performa 

stabilitas yang kurang baik karena kerusakan fisikokimia yang berlangsung cepat 

selama masa penyimpanan (Altuntas et al., 2017). Kerusakan fisikokimia emulsi 
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ganda menyebabkan penurunan kualitas emulsi ganda dan meningkatkan laju 

pelepasan garam sebelum dikonsumsi. Sebaliknya, karakteristik fisikokimia yang 

baik memungkinkan emulsi ganda berperan dalam penurunan kadar garam pada 

bumbu dengan menjalankan mekanisme pelepasan garam yang terkontrol pada 

produk bumbu mi instan. 

 

1.2. Tujuan dan Manfaat  

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan mengevaluasi karakteristik 

fisikokimia yaitu ukuran partikel, nilai pH, viskositas, morfologi, efisiensi 

enkapsulasi emulsi ganda W/O/W pada bumbu mi instan berdasarkan perbedaan 

suhu penyimpanan dan kadar NaCl selama 3 minggu penyimpanan. Manfaat dari 

penelitian ini adalah mendapatkan kadar garam dan suhu penyimpanan optimal 

dalam mempertahankan karakteristik fisikokimia emulsi ganda W/O/W pada 

bumbu mi instan selama 3 minggu penyimpanan.  

 

1.3. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah karakteristik fisikokimia emulsi ganda W/O/W 

dan bumbu dipengaruhi oleh kadar NaCl dan suhu penyimpanan. Tingginya suhu 

penyimpanan akan merusak keseluruhan karakteristik fisikokimia emulsi dan 

bumbu. Kerusakan emulsi ganda W/O/W berbanding linier dengan kerusakan 

bumbu.   


