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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Telur merupakan bahan pangan yang kaya akan kandungan nutrisi seperti protein, asam 

amino, lemak, vitamin dan komponen mineral. Telur juga sudah banyak digunakan 

sebagai salah satu bahan dalam pembuatan berbagai produk atau olahan pangan seperti 

misalnya produk roti, kue atau produk bakery lainnya. Akan tetapi telur juga merupakan 

bahan pangan yang mudah rusak. Selain sifatnya yang mudah rusak, pada 

pendistribusian telur segar juga ditemukan kesulitan akibat karakteristik telur yang 

mudah pecah dan memerlukan ruang yang banyak padahal pemanfaatan telur sangat 

luas terutama untuk industri pangan. Tidak hanya telur ayam yang memiliki 

karakteristik tersebut tapi telur bebek juga memiliki karakteristik demikian. Akan tetapi 

pemanfaatan telur bebek belum seluas pemanfaatan telur ayam, padahal kandungan gizi 

pada telur bebek tidak kalah baiknya jika dibandingkan dengan telur ayam. Kandungan 

gizi tersebut juga dapat dimanfaatkan dalam pengolahan berbagai jenis produk pangan. 

Seperti telah diketahui bahwa selama ini pemanfaatan telur bebek yang paling umum 

adalah diolah menjadi produk telur asin dan bahan utama pembuatan martabak padahal 

menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan jumlah produksi telur bebek 

khususnya di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami peningkatan pada tiga tahun 

terakhir (2016-2018). Berikut ini adalah tabel produksi telur itik/itik manila di Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2016-2018. 

 

Tabel 1. Produksi Telur Itik/Itik Manila Provinsi Jawa Tengah 

Provinsi 

Produksi Telur Itik/Itik Manila (ton) 

2016 2017 2018 

Jawa Tengah 37.793,19 41.556,00 41.746,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2019) 

 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan memperluas pemanfaatan 

telur bebek adalah dengan cara pengeringan yaitu dengan mengolah telur bebek menjadi 

produk tepung telur. Terdapat beberapa keuntungan dari pengolahan telur menjadi 

bentuk tepung telur antara lain adalah dapat meningkatkan umur simpan, dengan 

bentuknya yang ringkas maka tidak memakan banyak ruang dan menurunkan biaya 
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penyimpanan, keuntungan lain dari pembuatan tepung telur adalah karena berbentuk 

bubuk dan kering maka tepung telur dapat dijual ke berbagai daerah. Selain itu pada 

saat ini industri pangan yang membutuhkan telur sebagai salah satu bahannya lebih 

memilih telur dalam bentuk tepung telur dengan alasan higienitas serta umur simpan 

yang lebih panjang sehingga tidak harus langsung digunakan dalam proses pembuatan 

suatu produk. Metode pembuatan tepung telur bebek dilakukan melalui proses 

pengeringan semprot atau dikenal dengan istilah spray drying. Hal ini karena metode 

spray drying adalah salah satu metode pengeringan yang paling banyak digunakan 

untuk menghasilkan bahan pangan berbentuk serbuk karena relatif murah. Selain itu 

metode ini dipilih karena cocok untuk mengeringkan bahan pangan yang sensitif 

terhadap suhu tinggi. Dalam aplikasi pengeringan menggunakan metode spray drying, 

bahan inti yang akan dikeringkan dicampur dengan bahan penyalut atau wall material 

dimana bahan ini berperan sebagai pelindung bahan inti dari penurunan kandungan 

nutrisi yang signifikan, bahan penyalut juga dapat meningkatkan stabilitas senyawa 

aktif yang terkandung dalam bahan inti, melindungi bahan dari reaksi oksidasi, serta 

produk akhir yang dihasilkan akan mudah dicampurkan dengan bahan lain baik yang 

berbentuk cair maupun serbuk. Terdapat berbagai jenis bahan penyalut dimana masing-

masing jenisnya memiliki karakteristik yang berbeda dan akan berpengaruh pada 

karakteristik akhir produk hasil pengeringan. Sehingga dalam pengeringan suatu bahan 

perlu menggunakan beberapa jenis bahan penyalut untuk mengetahui pengaruh masing-

masing bahan penyalut terhadap karakteristik bahan yang dikeringkan.  

 

Oleh karena masing-masing bahan penyalut memiliki karakteristik yang berbeda-beda 

maka dalam pembuatan tepung telur ini dilakukan pencampuran dengan beberapa jenis 

bahan penyalut untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing bahan penyalut 

terhadap karakteristik tepung telur. Jenis bahan penyalut yang digunakan adalah 

maltodekstrin DE 10 dan gelatin. Maltodekstrin merupakan salah satu jenis karbohidrat 

dengan berat molekul yang besar dimana maltodekstrin telah banyak digunakan sebagai 

bahan penyalut karena memiliki stabilitas yang baik, dapat melindungi komponen aktif 

dari reaksi oksidasi viskositas yang rendah, memiliki kemampuan membentuk film yang 

baik serta memiliki daya ikat yang kuat. Penggunaan maltodekstrin sebagai bahan 

penyalut akan meningkatkan stabilitas produk serta melindungi produk dari oksidasi. 
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Sedangkan gelatin dapat menjadi pilihan yang tepat sebagai bahan penyalut karena 

sifatnya yang baik sebagai emulsifikasi, dapat membentuk lapisan/film serta larut dalam 

air. Selain memiliki kelebihan, masing-masing bahan penyalut juga memiliki 

kekurangan sehingga untuk meningkatkan efektifitasnya dilakukan pencampuran 2 atau 

lebih bahan penyalut sehingga produk yang dihasilkan memiliki karakteristik yang lebih 

optimal. Produk tepung telur perlu dianalisa untuk mengetahui seberapa efektif 

penambahan bahan penyalut dalam memberi perlindungan terhadap telur yang 

dikeringkan menggunakan metode spray drying. Analisis yang dilakukan untuk 

mengetahui karakteristik fisikokimia tepung telur bebek antara lain adalah pengukuran 

kadar air menggunakan metode termogravimetri (pengeringan dengan oven), pengujian 

warna menggunakan chromameter, pengujian kadar protein menggunakan metode 

Kjeldahl, pengujian kadar lemak dengan metode Soxhlet. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1.  Tepung Telur 

Tepung telur merupakan salah satu alternatif pengolahan telur yang dihasilkan dengan 

menggunakan metode pengeringan seperti oven drying, spray drying, dan freeze drying.  

Pengolahan ini sebagai solusi dari permasalahan telur segar yang mudah rusak, dan 

pengolahan telur segar menjadi tepung telur menjadi penting karena telur merupakan 

bahan pangan yang kaya akan nutrisi dan tentunya lezat. Keuntungan dari pengolahan 

telur segar menjadi tepung yaitu meningkatkan umur simpan karena berbentuk serbuk 

dan kering, bahan menjadi lebih ringkas sehingga menghemat ruang dan biaya 

penyimpanan, selain itu tepung telur juga dapat dijual ke berbagai daerah serta dapat 

digunakan secara lebih beragam dibandingkan dengan telur segar. Terdapat tiga jenis 

tepung telur yaitu tepung putih telur, tepung kuning telur, dan tepung telur utuh yang 

masing-masing memiliki syarat mutu. Berikut ini merupakan tabel syarat mutu ketiga 

jenis tepung telur menurut FDA: 
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Tabel 2. Standar Mutu Tepung Telur menurut FDA (AS) 

Parameter Mutu Tepung Putih 

Telur 

Tepung Kuning 

Telur 

Tepung Telur 

Utuh 

Kadar Air (maks, %) 8,0 5,0 5,0 

Kadar Lemak Sedikit 57,0 40,0 

Kadar Protein (maks, %) 80,0 30,0 45,0 

Gula Pereduksi (maks, %) 0,1 0,1 0,1 

Total Mikroba/g (maks,) 10.000 25.000 25.000 

Coliform/g (maks,) 10 10 10 

Salmonella Negatif Negatif Negatif 

pH 6,5-7,5 6,0-6,6 7,0-8,0 

Sumber : Winarno dan Koswara (2002) dalam Marbun (2018). 

 

Telah terdapat produk tepung telur yang pada umumnya terbuat dari telur ayam dimana 

pemanfaatan tepung telur ayam mulai berkembang terutama pada industri pengolahan 

pangan seperti industri bakery. Akan tetapi selain ayam, terdapat pula jenis unggas yang 

hasil telurnya telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu telur bebek. Sama 

halnya dengan telur ayam dan  jenis telur dari unggas lainnya, telur bebek juga 

merupakan bahan pangan yang mengandung zat gizi tinggi serta mudah dicerna. Telur 

bebek umumnya berukuran besar dan warna kerabang putih sampai hijau kebiruan. 

Rata-rata bobot telur bebek adalah 60-75 gram. Seperti telur dari jenis unggas lainnya, 

telur bebek juga merupakan bahan pangan yang mudah rusak baik kerusakan secara 

fisik, kimiawi maupun kerusakan akibat kontaminasi mikroorganisme yang masuk 

melalui pori-pori cangkang telur (D,Novia dkk., 2011). Berikut ini adalah tabel 

komposisi gizi per 100 gram telur bebek : 

 

Tabel 3. Komposisi Gizi per 100 gram Telur Bebek 

Telur Bebek 

Komposisi Telur utuh Putih telur Kuning telur 

Air (g) 70,0 88,0 47,0 

Protein (g) 11,8 11,0 17,0 

Lemak (g) 14,2 0,0 35,0 

Karbohidrat (g) ,30 0,8 0,8 

Energi (Kal) 187,0 54,0 386,0 

Sumber : Kementrian Kesehatan RI (2018) 
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Gambar 1. Telur Bebek dan Tepung Telur 

 

1.2.2. Bahan Penyalut atau wall material 

Bahan penyalut merupakan bahan yang bertindak sebagai pelindung bahan inti dalam 

proses spray drying . Bahan ini menjadi komponen yang akan melindungi bahan inti 

dari penurunan kandungan nutrisi akibat penggunaan suhu tinggi, meningkatkan 

stabilitas senyawa aktif yang terkandung dalam bahan inti, serta melindungi bahan dari 

reaksi oksidasi. Pemilihan bahan penyalut yang akan digunakan dalam spray drying 

harus mempertimbangkan beberapa karakteristik seperti harus memiliki kelarutan yang 

tinggi dan sifat emulsifikasi yang baik, dapat membentuk lapisan/film, dan dapat 

membuat bahan inti menjadi serbuk dengan flowability yang baik sehingga mudah 

dicampurkan dengan bahan lain. Menurut (Gharsallaoui dkk., 2007) terdapat berbagai 

jenis bahan penyalut yang pada umumnya berasal dari kelompok polisakarida (pati, 

maltodekstrin, gum arab), protein (gelatin, kasein), lemak (asam stearat, mono dan 

digliserida) yang biasanya terbentuk dari komponen dengan rantai yang akan 

membentuk jaringan dengan karakteristik hidrofobik dan hidrofilik. Penggunaan bahan 

penyalut yang berbeda akan menghasilkan produk akhir dengan karakteristik yang 

berbeda pula.  

 

1.2.2.1. Maltodekstrin 

Maltodekstrin [(C6H12O5)nH2O] merupakan polimer sakarida yang tidak manis dengan 

kandungan unit-unit D-glukosa yang terhubung dengan rantai alfa 1-4 (Costa dkk., 

2015). Maltodekstrin dihasilkan melalui proses hidrolisis parsial (sebagian) pati jagung 

melalui perlakuan asam atau enzim. Penggunaan maltodekstin sebagai bahan penyalut 

dalam proses spray drying didasarkan pada sifatnya yaitu memiliki stabilitas yang baik,
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viskositas yang rendah, memiliki kemampuan membentuk film yang baik serta memiliki 

daya ikat yang kuat (Srihari, Lingganingrum, Hervita, & S, 2010). Teori menurut (Costa 

dkk., 2015) menyatakan bahwa penambahan maltodekstrin sebelum proses spray drying 

akan meningkatkan kandungan total padatan dalam campuran bahan sehingga 

menurunkan jumlah air yang akan teruapkan dan menyebabkan penurunan kadar air 

pada produk akhir hasil pengeringan. Menurut berbagai penelitian mengenai 

penggunaan maltodekstrin sebagai bahan penyalut menyatakan bahwa penambahan 

maltodekstrin dapat mempengaruhi kadar air produk hal ini berkaitan dengan efek 

maltodekstrin yang dapat meningkatkan total padatan pada larutan bahan sehingga 

produk hasil pengeringan akan memiliki kadar air yang lebih rendah. Selain itu 

maltodekstrin dapat mempengaruhi warna produk terutama pada tingkat kecerahan 

produk (Yuliawaty & Susanto, 2015). 

 

1.2.2.2.  Gelatin 

Gelatin (C102H151N31) merupakan bahan yang terbuat dari hidrolisis parsial kolagen 

dengan cara hidrolisis asam. Gelatin tersusun dari 85-92% protein dan sisanya adalah 

garam mineral dan air (Schrieber & Gareis, 2007). Pemanfaatan gelatin cukup luas 

dalam industi pangan salah satunya sebagai bahan penyalut untuk bahan yang memiliki 

kandungan senyawa aktif yang sensitif terhadap panas. Gelatin menjadi pilihan yang 

tepat sebagai bahan  penyalut karena memiliki sifat yang baik dalam emulsifikasi, 

pembentukan film/lapisan tipis, non toksik, murah serta larut dalam air. Penambahan 

gelatin pada telur akan mencegah pelepasan komponen minyak yang pada dasarnya 

terkandung dalam telur selama proses spray drying (Kocc, Mehmet dkk., 2011). 

 

Oleh karena sifat emulsifikasi yang kurang baik dari maltodekstrin, maka biasanya 

penggunaan maltodekstrin digabungkan dengan jenis bahan penyalut lain yang memiliki 

kemampuan emulsifikasi yang lebih baik (Reineccius, 2004). Teori ini dipertegas 

dengan pernyataan menurut (Bhandari dkk., 1992) yang menyatakan bahwa satu bahan 

penyalut tidak dapat memenuhi semua karakteristik produk hasil pengeringan yang 

dibutuhkan seperti tidak reaktif, memiliki kemampuan emulsi yang baik, memiliki 

kemampuan melindungi dengan baik, dan solubilitas (kelarutan) yang tinggi sehingga 

cara untuk meningkatkan karakteristik tersebut adalah dengan menggabungkan 2 atau 
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lebih bahan penyalut seperti misalnya karbohidrat dengan protein dengan proporsi 

tertentu. Penggabungan bahan penyalut yang sering dilakukan adalah penggabungan 

bahan penyalut dari kelompok protein dengan bahan penyalut dari kelompok 

polisakarida dimana protein memegang peran sebagai emulsifier dan agen pembentuk 

film sedangkan polisakarida berperan sebagai bahan pembentuk matriks (Estevinho 

dkk., 2013).  

 

1.2.3.  Spray drying 

Penggunaan bahan penyalut identik dengan metode pengeringan spray drying. Pada 

dasarnya pengeringan merupakan metode yang sejak dulu sudah banyak digunakan 

untuk berbagai tujuan salah satunya adalah untuk mengawetan pangan dengan 

menghilangkan kadar air dan menurunkan aktivitas air. Terdapat beberapa metode 

pengeringan seperti spray drying, freeze drying, tray drying. Dehidrasi menggunakan 

metode spray drying digunakan secara luas di industri pangan untuk menghasilkan 

produk kering berbentuk serbuk. Metode pengeringan ini banyak digunakan karena 

waktu paparan bahan dengan suhu tinggi sangat singkat, biasanya berkisar antara 5-30 

detik.  Meskipun dengan waktu paparan yang singkat, tapi pelarut dapat dengan cepat 

terevaporasi (Ma dkk., 2013). Selain itu metode spray drying akan menghasilkan 

produk dengan ukuran partikel yang kecil yaitu 10-100µm (Desai & Park, 2005). 

Keuntungan lainnya dari metode ini adalah biaya operasional yang rendah dan 

menghasilkan produk dengan kualitas tinggi (Chegini, Khazaei, Ghobadian, & 

Goudarzi, 2008). Spray drying merupakan unit operasi dimana produk berbentuk cairan 

diatomisasi dalam gas panas sehingga secara cepat akan berubah menjadi serbuk. Cairan 

awal yang masuk ke alat dapat berupa larutan, emulsi atau supensi (Gharsallaoui dkk., 

2007). Spray drying akan meningkatkan interaksi yang kompleks dari proses, peralatan 

dan bahan dimana semuanya itu dapat mempengaruhi kualitas produk akhir (Chegini 

dkk., 2008). Karakteristik fisikokimia dari produk yang dihasilkan tergantung pada suhu 

inlet, laju aliran udara, laju aliran bahan yang masuk, kecepatan atomizer, tipe dari 

bahan penyalut yang digunakan dan konsentrasinya (Obón, Castellar, Alacid, & 

Fernandez Lopez, 2009).  
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

beberapa jenis bahan penyalut yang berbeda terhadap karakteristik fisikokimia tepung 

telur bebek hasil pengeringan dengan metode spray drying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


