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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Mikroenkapsulsi didefinisikan sebagai suatu proses penyalutan bahan inti atau bahan 

aktif oleh suatu bahan pembentuk dinding yang berfungsi sebagai pelindung bahan inti 

tersebut dari pengaruh lingkungan luar yang tidak menguntungkan. Salah satu proses 

yang penting dalam mikroenkapsulasi ialah proses pengeringan. Teknik pengeringan 

yang umumnya digunakan ialah spray drying. Spray drying merupakan proses dehidrasi 

yang paling cocok digunakan untuk bahan yang tidak tahan terhadap suhu tinggi 

dikarenakan bahan tersebut akan kontak dengan panas dalam waktu singkat (Asghar, 

2012).  Kelebihan dari metode ini ialah rendahnya biaya proses, dapat digunakan zat 

penyalut dengan jenis yang beragam, memiliki retensi bahan mudah menguap yang 

baik, produk akhir yang dihasilkan memiliki stabilitas yang baik dan produk dapat 

dibuat dalam skala yang besar secara terus-menerus (Obón, 2009). 

 

Namun dikarenakan pada metode spray drying ini menggunakan suhu yang tinggi maka 

ada kemungkinan rusaknya komponen yang ada pada bahan utama seperti kandungan 

gizi. Salah satu bahan yang memiliki kandungan gizi seperti protein dan lemak yang 

sensitif terhadap panas ialah telur. Salah satu jenisnya ialah telur puyuh yang 

merupakan salah satu bahan pangan yang kaya akan sumber nutrisi seperti protein dan 

lemak. Pengolahan telur burung puyuh menjadi produk kering yakni tepung berguna 

untuk memperpanjang umur simpan telur burung puyuh mengingat cangkangnya yang 

lebih tipis dibanding telur unggas yang lainnya sehingga memudahkan telur burung 

puyuh untuk pecah. Selain itu, juga berguna untuk meningkatkan pemanfaatan telur 

burung puyuh melihat produktivitasnya yang cukup tinggi dimana setiap harinya burung 

puyuh dapat menghasilkan minimal satu telur dan perkembangbiakan serta 

pemeliharaan burung puyuh yang dapat dikatakan cukup mudah sehingga banyak 

masyarakat yang berbondong-bondong menggemari usaha ternak burung puyuh 

(Thomas, 2016). Berdasarkan (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 

2018), produktivitas telur puyuh di Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan yakni 7,307 (2014); 8,427 (2015); 9,067 (2016); 9,817 (2017) serta 9,809 

(2018). 
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Untuk melindungi komponen gizi pada telur puyuh diperlukan adanya penambahan 

bahan penyalut. Bahan penyalut dapat terdiri dari satu jenis atau kombinasi dari 

beberapa jenis. Bahan penyalut yang digunakan berfungsi untuk melapisi bahan inti 

dengan tujuan tertentu seperti menutupi rasa dan bau yang tidak enak, perlindungan 

terhadap pengaruh lingkungan yang ekstrim, meningkatkan stabilitas, mencegah 

penguapan, kesesuaian dengan bahan inti maupun bahan lain yang berhubungan dengan 

proses penyalutan serta sesuai dengan metode mikroenkapsulasi yang digunakan. Bahan 

penyalut harus mampu memberikan suatu lapisan tipis yang kohesif dengan bahan inti, 

dapat bercampur secara kimia, tidak bereaksi dengan inti (bersifat inert), dan 

mempunyai sifat yang sesuai dengan tujuan penyalutan. Jenis bahan penyalut yang 

dapat diaplikasikan pada bahan pangan dalam proses mikroenkapsulasi antara lain 

gelatin, laktosa, sukrosa, maltodekstrin, pululan, whey protein dan gum arab (Koç, 

2010). Pada penelitian ini, digunakan bahan penyalut berupa maltodekstrin dan gelatin 

dimana kedua bahan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Maltodekstrin 

digunakan sebagai bahan penyalut karena memiliki sifat yang stabil terhadap pengaruh 

oksidasi, sedangkan gelatin memiliki sifat pengemulsi yang baik (Gharsallaoui, 2007). 

Pemilihan bahan penyalut tersebut juga berdasarkan dari karakteristik mikrokapsul yang 

diinginkan, kestabilan mikrokapsul serta metode enkapsulasi yang digunakan. Kedua 

bahan penyalut tersebut diharapkan mampu melindungi bahan aktif seperti kandungan 

gizi pada bahan pangan. Protein dan lemak merupakan kandungan gizi yang banyak 

terdapat pada berbagai jenis bahan pangan dan memiliki peran yang penting bagi tubuh.  

 

Untuk mengetahui pengaruh dari penambahan bahan penyalut tersebut maka perlu 

dilakukan analisis terhadap sifat fisik dan kimia tepung telur burung puyuh. Analisis 

fisik dan kimia pada tepung telur burung puyuh meliputi hasil rendemen dengan 

membandingkan berat cairan bahan dan tepung hasil pengeringan, kadar air dengan 

thermogravimetri, kadar protein dengan metode Kjeldahl, kadar lemak dengan metode 

Soxhlet, serta warna dengan chromameter. 
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1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Proses Mikroenkapsulasi  

Mikroenkapsulasi merupakan suatu proses penyalutan mikropartikel dengan 

menggunakan bahan pembentuk dinding (Balasubramani et al., 2015). Sedangkan 

menurut Koç (2010), mikroenkapsulasi merupakan proses pelapisan bahan aktif dengan 

satu jenis atau lebih bahan penyalut. Metode mikroenkapsulasi dapat diaplikasikan pada 

berbagai bidang tidak hanya pada industri pangan saja tetapi juga pada obat-obatan, 

kosmetik, tekstil dan lainnya (Costa, 2015). Tujuan dari mikroenkapsulasi ialah untuk 

melindungi bahan yang bersifat volatil, bahan yang reaktif secara kimia serta bahan 

yang sensitif terhadap panas (Asghar, 2012). Faktor yang mempengaruhi kesuksesan 

proses mikroenkapsulasi, antara lain sifat fisik dan kimia bahan aktif, jenis bahan 

penyalut yang digunakan, tahap proses mikroenkapsulasi (tunggal/bertingkat), sifat dan 

struktur dinding mikrokapsul serta kondisi saat proses pembuatan produk serbuk 

(Phisut, 2012).  

 

1.2.2. Metode Spray Drying 

Teknik pengeringan pada proses mikroenkapsulasi yang umum digunakan ialah spray 

drying yang merupakan suatu proses penghilangan kandungan air yang cocok 

digunakan untuk bahan yang tidak tahan terhadap suhu tinggi. Proses dehidrasi tersebut 

dapat mencegah terjadinya kerusakan secara kimia maupun biologi pada produk akhir 

karena terjadi penurunan kandungan air dan aktivitas air (Cánovas, 1996). Kadar air 

menjadi parameter paling utama untuk menentukan kualitas mikrokapsul yang 

dihasilkan pada proses mikroenkapsulasi. Untuk mencegah kerusakan mikrokapsul yang 

dihasilkan perlu kadar air yang rendah sehingga pertumbuhan mikroba dapat terhambat. 

Produk mikrokapsul yang baik memiliki kisaran kadar air sebesar 2-6%. Bahan penyalut 

yang digunakan dapat mempengaruhi kadar air pada mikrokapsul (Reineccius, 2004). 

Kelebihan dari metode spray drying ialah ketersediaan peralatan, biaya proses yang 

relatif murah, jenis bahan penyalut lebih beragam, dapat melindungi bahan yang mudah 

menguap dengan baik, produk akhir memiliki stabilitas yang baik dan dapat 

menghasilkan produk dalam skala besar secara berkelanjutan (Gharsallaoui et al., 

2007). Selain itu, metode spray drying atau semprot kering banyak digunakan pada 
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berbagai industri karena sangat mudah diterapkan dan sangat ekonomis serta peralatan 

yang diperlukan juga banyak tersedia.  

 

Ukuran partikel yang dihasilkan dengan metode spray drying kisarannya lebih kecil 

daripada metode yang lain seperti pengeringan secara lapis tipis (pan drying), 

pengeringan beku (freeze drying) dan pengeringan busa (foaming drying) sehingga 

dapat tercapai keseragaman ukuran partikel. Metode semprot kering dilakukan dengan 

cara bahan inti didispersikan ke dalam bahan penyalut, lalu campuran kedua bahan 

diatomisasi melalui pipa masuk ke dalam aliran udara panas yang menyediakan panas 

laten untuk penguapan (Balasubramani et al., 2015). Bahan yang akan dikeringkan 

dengan metode ini sebaiknya bersuhu awal sekitar 4,5°C sehingga akan menghasilkan 

produk tepung dengan kerapatan jenis sebesar 0,53 g/cm
3
 atau bisa juga bersuhu awal 

sebesar 60°C yang nantinya tepung akan memiliki kerapatan jenis sebesar 0,48 g/cm
3
. 

Tekanan yang digunakan pada alat spray dryer sebesar 126,67-31,85 kg/cm
2 

dengan 

suhu sekitar 110-149°C yang nantinya akan menghasilkan tepung dengan kadar air 3-

5%. Aliran pada alat pengering semprot bersifat co-current yakni arah udara panas dan 

arah cairan bahan yang disemprotkan sama atau searah. Alat penyemprot yang 

digunakan berjenis rotary atau nozzle dengan suhu udara masuk berkisar antara 145-

200°C sehingga akan menghasilkan tepung dengan kadar air 2-4% (Phisut, 2012). 

 

1.2.3. Bahan Penyalut 

Bahan inti atau bahan aktif ialah bahan tertentu yang akan disalut, dapat berupa padatan, 

gas, ataupun cairan. Sedangkan bahan penyalut adalah bahan yang berfungsi untuk 

melapisi bahan aktif guna menutupi rasa dan bau yang kurang sedap; memberikan 

perlindungan dari pengaruh lingkungan yang tidak menguntungkan seperti cahaya, 

oksigen, dan panas; meningkatkan stabilitas; serta mencegah penguapan. Bahan 

penyalut harus mampu memberikan lapisan tipis yang sesuai dengan sifat fisik dan 

kimia bahan inti, dapat menyatu secara kimia, bersifat inert atau tidak mudah bereaksi 

dengan bahan lain serta memiliki sifat yang sesuai dengan tujuan mikroenkapsulasi. 

Bahan penyalut yang digunakan dapat berupa polimer alami, semi sintetis maupun 

sintetis dengan jumlah berkisar antara 1-70%, namun umumnya menggunakan 3-30% 

dengan ketebalan dinding sebesar 0,1-60 µm (Gharsallaoui et al., 2007).  
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Salah satu fungsi dinding mikrokapsul ialah untuk melindungi bahan inti secara fisik 

dari pengaruh lingkungan luar seperti oksigen, panas, cahaya dan kelembaban. Bahan 

pembentuk dinding yang digunakan pada proses mikroenkapsulasi dapat berupa 

karbohidrat dengan berat molekul yang rendah, siklodekstrin, gelatin, gum arab serta 

whey protein (Estevinho, 2013). Koç (2010) juga menambahkan bahwa bahan penyalut 

yang digunakan dapat berupa gelatin, laktosa, sukrosa, maltodekstrin, pululan, whey 

protein dan gum arab. Laktosa kurang disarankan untuk dijadikan sebagai bahan 

penyalut karena menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Ertekin pada tahun 2010, 

mengatakan bahwa sampel yang dimikroenkapsulasi menggunakan penambahan laktosa 

menunjukkan hasil dengan tingkat oksidasi yang tinggi. Pemilihan bahan penyalut dapat 

didasari oleh sifat fisik dan kimia bahan inti (porositas kelarutan, viskositas, 

kemampuan membentuk film) dan biaya bahan tersebut (Costa et al., 2015). Menurut 

Young & Rosenberg (1993), bahan penyalut yang digunakan pada metode spray drying 

harus memiliki kemampuan emulsi dan kelarutan yang tinggi, serta harus dapat 

membentuk lapisan film dengan baik dan menghasilkan larutan yang berkonsentrasi 

tinggi dengan vistositas yang rendah. 

 

1.2.3.1. Maltodekstrin  

Maltodekstrin adalah hasil produk hidrolisa pati dan merupakan polimer sakarida yang 

tidak manis dengan panjang rantai rata-rata 5-10 unit/molekul glukosa. Maltodekstrin 

memiliki DE (Dextrose Equivalent) kurang dari 20. DE menunjukkan persentase dari 

dekstrosa murni pada berat kering produk hidrolisis. Maltodekstrin juga memiliki nilai 

derajat polimerasi (DP) berkisar antara 3-20 dimana nilai DP dinyatakan setara dengan 

nilai DE.  Derajat polimerasi ialah total jumlah gula pereduksi yang dinyatakan sebagai 

dekstrosa dan dihitung sebagai persentasi total berat kering. Maltodekstrin merupakan 

jenis bahan penyalut yang baik pada golongan karbohidrat karena viskositasnya rendah 

pada padatan tinggi dan memiliki sifat kelarutan yang tinggi. Maltodekstrin memiliki 

berat molekul yang rendah yakni kurang dari 4000 serta struktur molekul yang 

sederhana sehingga tidak menghambat proses penguapan air ketika proses pengeringan 

berlangsung (Gharsallaoui et al., 2007). Maltodekstrin juga banyak digunakan sebagai 

bahan penyalut karena memiliki sifat higroskopis yang rendah, kelarutan yang tinggi 

pada air dingin, memberikan efek anti oksidasi berdasarkan besarnya DE yang 
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digunakan, dapat melindungi bahan yang mudah menguap dan biaya yang relatif murah. 

Maltodekstrin juga berfungsi untuk mengurangi kadar air dan sifat higroskopis pada 

suatu bahan (Costa et al., 2015). Namun, maltodekstrin juga memiliki kelemahan yakni 

kemampuan sebagai emulsifier dan pembentuk filmnya sangat rendah (Malacrida & 

Telis, 2011). Maltodekstrin memiliki sifat ketahanan terhadap oksidasi yang tinggi, 

namun juga dapat menurunkan viskositas emulsi (Gharsallaoui et al., 2007). 

 

1.2.3.2. Gelatin  

Menurut Costa (2015), bahan yang memiliki sifat emulsi yang baik dapat melindungi 

komponen yang mudah menguap dalam jumlah yang besar. Gelatin merupakan salah 

satu bahan yang memiliki kemampuan emulsi yang sangat baik sehingga cocok 

digunakan sebagai bahan penyalut karena berfungsi sebagai delivery system. Dengan 

sifat emulsi yang tinggi, gelatin akan stabil terhadap oksidasi. Menurut Pourashouri 

(2014), stabilitas emulsi selama proses mikroenkapsulasi menjadi faktor penting. 

Gelatin sebagai emulsi tidak hanya meminimalkan ukuran produk tetapi juga 

menyatukan minyak di dalam air sehingga komponen lemak pada suatu bahan dapat 

terlindungi secara merata. Gelatin sendiri merupakan senyawa hidrokoloid berupa 

protein yang memiliki berat molekul besar dan banyak digunakan pada industri pangan, 

farmasi hingga fotografi karena memiliki kemampuan membentuk gel yang baik. Pada 

dasarnya, sumber gelatin yang utama berasal dari kulit babi (41%), tulang (30%) dan 

kulit sapi (28,6%).  

 

Masing-masing bahan penyalut memiliki keunggulan dan kelemahan, sehingga perlu 

dilakukan kombinasi pada bahan penyalut tersebut untuk mendapatkan hasil yang 

optimal (Koç et al., 2010). Kelemahan dari penggunaan maltodekstrin sebagai bahan 

penyalut adalah memiliki kemampuan emulsi yang rendah dan kurang baik dalam 

pembentukan film. Sehingga apabila maltodekstrin dikombinasikan dengan gelatin yang 

memiliki kemampuan emulsi yang baik maka proses mikroenkapsulasi dapat berjalan 

dengan efisien (Costa et al., 2015). Hal tersebut juga didukung oleh Malacrida & Telis  

(2011), yang mengatakan bahwa gelatin perlu dikombinasikan dengan maltodekstrin 

sehingga akan menghasilkan aktivitas emulsi yang tinggi dan aktivitas penstabil yang 

tinggi. 
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1.2.4. Tepung Telur 

Salah satu contoh bahan yang komponen gizinya sangat sensitif terhadap panas ialah 

telur, dimana salah satu jenisnya adalah telur burung puyuh yang digunakan sebagai 

bahan utama pada penelitian ini. Menurut Tunsaringkarn (2013), telur burung puyuh 

merupakan salah satu bahan pangan yang kaya akan sumber nutrisi seperti protein dan 

lemak dengan harga relatif murah dari sumber protein yang lain seperti daging sapi, 

daging kambing, telur ayam dan sebagainya. Zat gizi yang terdapat pada telur puyuh 

juga lebih banyak jumlahnya daripada susu sapi segar seperti vitamin A, vitamin B, 

vitamin B12, zat besi, fosfor, protein dan lemak. Jumlah protein yang ada pada telur 

puyuh juga tidak kalah dari yang ada pada telur ayam dan telur itik. Pada telur puyuh 

terkandung protein sebesar 13,3% sedangkan pada telur ayam ras hanya sebesar 12,7%. 

Kandungan gizi telur burung puyuh dalam 100 g dapat dilihat pada Tabel 1. berikut ini : 

 

Tabel 1. Kandungan Gizi Telur Burung Puyuh dalam 100 g 

Telur 
Energi 

(kkal) 

Air 

(%) 

Protein 

(%) 

Serat 

(%) 

Lemak 

(%) 

Abu 

(%) 

Sand & Silica 

(Acid Insoluble Ash)  

(%) 

Garam 

(%) 

Puyuh  168 70,94 13,30 0,63 11,99 1,07 0,03 0,31 

Sumber : Thomas (2016). 

 

Dalam pengaplikasian proses mikroenkapsulasi, telur burung puyuh akan diolah 

menjadi produk kering berupa tepung sehingga harus memenuhi standar mutu tepung 

telur menurut Food and Drugs Administration Amerika Serikat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Standar Mutu Tepung Telur Ayam menurut FDA Amerika Serikat 

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 : Marbun (2018). 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan bahan 

penyalut pada metode spray drying terhadap sifat fisik dan kimia tepung telur burung 

puyuh. 

 

 


