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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Kadar Air Tepung Telur Bebek 

Kadar air menjadi salah satu parameter penting yang menentukan kualitas produk hasil 

pengeringan termasuk juga pengeringan metode spray drying. Selain itu pengukuran 

kadar air juga dapat menjadi indikator yang baik untuk mengevaluasi proses spray 

drying (Wang, 2015). Menurut (Yuliani dkk., 2007) kadar air produk hasil pengeringan 

spray drying adalah 2-6%. Kadar air yang rendah pada produk serbuk bertujuan untuk 

mencegah kerusakan produk yang salah satunya disebabkan oleh tumbuhnya jamur 

sehingga produk memiliki umur simpan yang lebih panjang.  

 

Berdasarkan hasil analisis kadar air, tepung telur bebek pada masing-masing perlakuan 

memiliki nilai kadar air yang relatif rendah seperti yang dapat dilihat pada Tabel 6. yang 

menunjukkan bahwa kadar air tepung telur bebek formulasi 2 (penambahan gelatin 

25%) memiliki hasil terendah yaitu sebesar 2,903
 
± 0,597% dan hasil tersebut berbeda 

nyata dengan ketiga sampel tepung telur bebek yang lain. Hal tersebut disebabkan oleh 

penambahan gelatin yang menyebabkan peningkatan viskositas atau kekentalan larutan 

bahan sebelum dikeringkan. Teori menurut (Purnomo dkk.,2014) menyatakan bahwa 

larutan bahan dengan viskositas yang tinggi akibat penambahan bahan penyalut akan 

menghasilkan serbuk dengan kadar air yang lebih kecil karena jumlah padatan 

terlarutnya lebih besar. Sementara kadar air tertinggi terdapat pada sampel kontrol atau 

tanpa penambahan bahan penyaut yaitu sebesar 3,659
 
± 0,254%. Hal ini terjadi karena 

pada sampel kontrol (tanpa penambahan bahan penyalut) tidak terjadi peningkatan total 

padatan terlarut yang menyebabkan peningkatan viskositas larutan. Sebenarnya 

penambahan maltodekstrin juga akan meningkatkan total padatan pada larutan bahan 

yang akan dikeringkan. Hal tersebut sesuai dengan teori menurut (Permatasari dkk., 

2013) yang menyatakan bahwa bahan penyalut yang ditambahkan dapat meningkatkan 

total padatan pada bahan yang akan dikeringkan dan semakin tinggi total padatan yang 

dikeringkan sampai batas tertentu akan meningkatkan kecepatan penguapan sehingga 

kadar air bahan akan menjadi lebih rendah. Akan tetapi pada penelitian kali ini ternyata 

penambahan gelatin memberikan hasil yang lebih baik daripada penambahan 

maltodekstrin. 
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Secara keseluruhan, baik sampel tepung telur bebek yang mendapat perlakuan bahan 

penyalut maupun sampel tepung telur bebek tanpa penambahan bahan penyalut 

memiliki nilai kadar air yang cukup rendah. Hal ini sesuai dengan teori menurut (Ma 

dkk., 2013) yang menyatakan bahwa metode spray drying adalah metode yang paling 

umum digunakan untuk menghasilkan produk serbuk dengan waktu kontak terhadap 

suhu tinggi yang terbilang relatif singkat akan tetapi dapat menguapkan bahan pelarut 

dengan cepat, meminimalkan kerusakan akibat paparan suhu tinggi dan menghasilkan 

produk dengan kadar air yang rendah. 

 

4.2. Kadar Protein Tepung Telur Bebek 

Analisis kadar protein sampel tepung telur bebek dilakukan dengan metode Kjeldahl 

yang akan menghitung total nitrogen dari bahan yang diuji, total nitrogen tersebut 

diperoleh dari pemecahan ikatan peptida menjadi peptida sederhana dan asam amino 

selama proses hidrolisis (Noman dkk., 2018). Analisis kadar protein dengan metode 

Kjeldahl terdiri dari 3 tahap yaitu destruksi, distilasi, dan titrasi. Berdasarkan hasil 

analisis kadar protein tepung telur bebek seperti yang terdapat pada Tabel 7. 

menunjukkan bahwa perlakuan bahan penyalut menghasilkan tepung telur bebek 

dengan kadar protein yang berbeda nyata pada masing-masing perlakuan. Nilai kadar 

protein yang tertinggi terdapat pada sampel tepung telur bebek dengan perlakuan 

kombinasi yaitu sebesar 44,709 ± 0,613%. Nilai kadar protein yang tinggi pada sampel 

tepung telur bebek dengan perlakuan kombinasi lebih dipengaruhi oleh adanya gelatin 

karena kadar protein yang terkandung dalam gelatin relatif tinggi yaitu sebesar 85-92% 

(Schrieber & Gareis, 2007) sedangkan maltodekstrin berasal dari kelompok polisakarida 

yang tidak memiliki kandungan protein. Kandungan protein yang berasal dari gelatin 

tersebut akan mempengaruhi kadar sampel tepung telur bebek hasil pengeringan 

(Baturu, Yudha A P dkk., 2018). 

 

Sedangkan nilai kadar protein terendah terdapat pada sampel tepung telur bebek dengan 

perlakuan maltodekstrin 25% yaitu sebesar 12,023± 0,957%. Hal ini terjadi karena 

dengan penambahan maltodekstrin justru menurunkan total nitrogen dalam bahan yang 

dikeringkan (Ningsih, 2013) sehingga ketika dilakukan analisis kadar protein dengan 

sampel tepung telur perlakuan maltodekstrin 25% maka total nitrogen yang terhitung 
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menjadi sangat kecil. Meskipun hasil analisis kadar protein pada setiap perlakuan 

menunjukkan nilai yang berbeda nyata, akan tetapi keseluruhan nilai kadar protein 

sampel tepung telur bebek sesuai dengan standar mutu kadar protein (maksimal) tepung 

telur utuh menurut FDA yaitu sebesar 45%. 

 

4.3. Kadar Lemak Tepung Telur Bebek 

Hasil analisis kadar lemak sampel tepung telur bebek seperti yang terdapat pada Tabel 

8. menunjukkan bahwa keempat sampel tepung telur memiliki nilai kadar lemak yang 

berbeda nyata. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kadar lemak tertinggi 

terdapat pada sampel tepung telur bebek dengan perlakuan gelatin 25% yaitu sebesar 

34,759
 

± 1,199%. Hasil ini disebabkan oleh salah satu sifat gelatin yang dapat 

mencegah keluarnya minyak yang terkandung dalam telur selama proses spray drying 

(Kocc, Mehmet dkk., 2011). Sedangkan nilai kadar lemak yang terendah terdapat pada 

sampel tepung telur bebek dengan perlakuan maltodekstrin 25% yaitu sebesar 6,423 ± 

0,573%. Nilai kadar lemak yang rendah pada sampel tepung telur bebek tersebut 

disebabkan karena daya ikat yang kuat dari maltodekstrin terhadap telur sebagai bahan 

yang disalut. Seperti teori menurut (Fastyka, B.V. dan Putri, 2014) yang menyatakan 

bahwa maltodekstrin merupakan bahan enkapsulat yang dapat melindungi komponen 

nutrisi dan memiliki daya ikat yang kuat terhadap senyawa tersalut. Dinding kapsulat 

seperti maltodekstrin dapat berfungsi untuk melindungi komponen yang sensitif seperti 

komponen antioksidan, rasa, vitamin, dan komponen nutrisi yang lain. Selain itu kadar 

lemak yang rendah pada sampel tepung telur bebek formualsi 1 (penambahan 

maltodekstrin 25%) disebabkan karena sifat maltodekstrin yang larut air/bersifat polar 

karena merupakan bahan penyalut dari golongan polisakarida sehingga ketika dilakukan 

proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut heksana yang bersifat non polar (Utomo, 

2016) maka sampel tepung telur bebek tidak dapat terekstrak secara maksimal dan 

menyebabkan lemak yang dihasilkan melalui proses ekstraksi sangat sedikit sehingga 

kadar lemak yang terukur pada sampel ini pun menjadi lebih rendah dibandingkan 

dengan sampel lainnya. Pengaruh penggunaan maltodekstrin juga terlihat pada sampel 

tepung telur bebek formulasi 3 yang memiliki kadar yang lebih rendah daripada sampel 

formulasi 2 yang hanya menggunakan gelatin sebagai bahan penyalut yaitu sebesar 

20,711%. 
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4.4. Warna Tepung Telur Bebek 

Berdasarkan hasil analisis warna sampel tepung telur bebek dengan 4 jenis perlakuan 

bahan penyalut diperoleh hasil yang berupa nilai L (lightness), nilai b*, dan nilai a*. 

Nilai L (lightness) menunjukkan derajat atau tingkat kecerahan dengan kisaran nilai 0 

(nol) untuk warna hitam dan nilai 100 untuk warna putih dimana semakin mendekati 

nilai 100 berarti sampel memiliki tingkat kecerahan yang tinggi. Pada Tabel 9. dapat 

diketahui bahwa sampel tepung telur dengan perlakuan penambahan maltodekstrin 25% 

sebagai bahan penyalut menghasilkan tepung telur dengan nilai L (lightness) paling 

tinggi yaitu 87,303 ± 0,508 dimana hasil tersebut berbeda nyata dengan ketiga sampel 

tepung telur bebek lainnya. Seperti terlihat pada Gambar 3. bahwa sampel tepung telur 

bebek dengan perlakuan maltodekstrin 25% terlihat berwarna paling cerah diantara 

seluruh sampel tepung telur bebek atau dapat dikatakan bahwa sampel tersebut memiliki 

warna yang paling pucat diantara sampel yang lain. Hal akibat penambahan 

maltodekstrin yang akan menyebabkan peningkatan derajat kecerahan warna dimana 

dengan meningkatnya konsentrasi maltodekstrin yang ditambahkan maka akan 

meningkatkan derajat atau tingkat kecerahan (Yuliawaty & Susanto, 2015). Sedangkan 

untuk sampel tepung telur bebek tanpa penambahan bahan penyalut, sampel tepung 

telur bebek dengan perlakuan gelatin 25% serta sampel tepung telur bebek dengan 

perlakuan kombinasi bahan penyalut (maltodekstrin 15% + gelatin 10%) menunjukkan 

nilai L (ligthness) yang tidak berbeda nyata, hal tersebut dapat terlihat pada Gambar 3. 

dimana ketiga sampel tersebut terlihat hampir sama. 

 

Selain nilai L (lightness), pengukuran warna sampel tepung telur bebek juga 

menghasilkan nilai b* yang menunjukkan spektrum warna biru sampai kuning dimana 

nilai b* negatif menunjukkan warna biru sedangkan nilai b* positif menunjukkan warna 

kuning. Berdasarkan Tabel 10. dapat dilihat bahwa nilai b* pada empat sampel tepung 

telur bebek menunjukkan hasil yang berbeda nyata. Nilai b* yang paling rendah 

terdapat pada sampel tepung telur bebek dengan perlakuan maltodekstrin 25% yaitu 

sebesar  17,048 ± 0,427. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Purnomo dkk., 

2014), menyatakan bahwa penambahan maltodekstin akan menyebabkan penurunan 

intensitas warna sehingga akan diperoleh hasil pengeringan dengan warna produk yang 

lebih pucat. Oleh karena penurunan intensitas warna tersebut maka sampel tepung telur 
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bebek dengan perlakuan maltodekstrin 25% terlihat lebih pucat sehingga nilai b* positif 

yang menunjukkan warna kuning pun memiliki nilai yang rendah. Sedangkan sampel 

tepung telur bebek yang memiliki nilai b* tertinggi adalah sampel tepung telur bebek 

dengan perlakuan gelatin 25% yaitu sebesar 26,698 ± 0,820. Sampel tepung telur bebek 

dengan perlakuan gelatin 25% memiliki nilai b* yang tertinggi kemungkinan 

dipengaruhi oleh warna gelatin yang digunakan sebagai bahan penyalut, dimana gelatin 

memiliki warna kekuningan dan ketika dicampurkan dengan cairan telur bebek akan 

menambah intensitas warna kuning pada larutan bahan yang dikeringkan (Parize dkk., 

2008). 

 

Hasil data pengukuran warna sampel tepung telur bebek yang terakhir adalah nilai a*, 

nilai ini menunjukkan spektrum warna merah sampai hijau. Nilai a* negatif 

menunjukkan warna hijau sedangkan nilai a* positif menunjukkan warna merah. Pada 

sampel tepung telur bebek dinyatakan dengan nilai a* positif. Meskipun secara kasat 

mata tepung telur bebek tidak terlihat berwarna merah akan tetapi adanya karena 

kandungan pigmen karotenoid pada kuning telur bebek dimana pigmen tersebut 

berkontribusi dalam warna merah, kuning dan orange maka ketika dilakukan analisis 

warna pada sampel tepung telur bebek menggunakan chromameter maka muncul hasil 

nilai a* positif meskipun sangat rendah pada keempat sampel yang diuji.  Nilai a* pada 

sampel tepung telur bebek yang terendah terdapat pada sampel formulasi 1 

(penambahan maltodekstrin 25%) yaitu sebesar 0,320 sedangkan nilai yang tertinggi 

terdapat pada sampel formulasi 2 (penambahan gelatin 25%) yaitu sebesar 1,873. 

Rendahnya nilai a* pada sampel formulasi 1 juga disebabkan karena penambahan 

maltodekstrin yang akan menurunkan intensitas warna pada larutan bahan, bukan hanya 

intensitas warna kuning akan tetapi juga intensitas warna merah karena termasuk jenis 

warna yang dihasilkan oleh pigmen karotenoid pada kuning telur bebek. 

 


