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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Rendemen pada Tepung Telur Burung Puyuh 

Hasil rendemen dari bahan yang dikeringkan menggunakan metode spray drying 

bergantung pada beberapa faktor yang diantaranya adalah sifat bahan penyalut yakni 

viskositas dan solubilitas, perbandingan jumlah cairan dengan bahan penyalut yang 

ditambahkan, dan suhu inlet dari udara panas (Nunes & Mercadante, 2007). Pada setiap 

perlakuan yakni perlakuan kontrol (tanpa penambahan bahan penyalut), perlakuan 1 

(ditambah maltodekstrin 25%), perlakuan 2 (ditambah gelatin 25%), dan perlakuan 3 

(ditambah maltodesktrin 15% dan gelatin 10%) menunjukkan hasil yang berbeda yang 

secara berurutan sebesar 2,85%; 4,06%; 1,07%; dan 2,27%. Perbedaan hasil rendemen 

tersebut dipengaruhi oleh viskositas cairan bahan yang akan dikeringkan.  

 

Hasil analisis hasil rendemen tepung telur burung puyuh yang dapat dilihat pada Tabel 

4. menunjukkan bahwa pada perlakuan 1 menghasilkan rendemen tertinggi yaitu dengan 

penambahan bahan penyalut berupa maltodekstrin sebesar 25% menghasilkan rendemen 

sebesar 4,06%. Hal tersebut dikarenakan maltodekstrin memiliki viskositas rendah pada 

padatan yang tinggi dan baik kelarutannya sehingga membuat cairan telur burung puyuh 

yang dicampurkan menjadi semakin rendah viskositasnya (Gharsallaoui et al., 2007). 

Hal tersebut juga didukung oleh teori Phisut (2012) yang mengatakan bahwa viskositas 

yang rendah akan mencegah nozzle pada alat spray dryer untuk mudah tersumbat 

sehingga proses pengeringan dapat berjalan dengan lancar dan hasil rendemen yang 

diperoleh juga maksimal. Hal ini juga disebabkan karena maltodekstrin yang digunakan 

memiliki DE dengan nilai 10. Dimana menurut teori Papadakis (2006) yang menyatakan 

bahwa dengan metode spray drying menggunakan bahan penyalut maltodekstrin dengan 

DE (dextrose equivalent) ± 10-12 lebih efisien dibandingkan DE 21 dalam 

meningkatkan hasil rendemen. Hal tersebut didukung oleh Phisut (2012) yang 

mengatakan bahwa maltodekstrin dengan DE yang tinggi juga dapat meningkatkan bulk 

density sehingga menyebabkan serbuk menjadi lengket. Sehingga pemilihan DE pada 

maltodesktrin apabila dilakukan dengan tepat dapat meningkatkan jumlah hasil 

rendemen yang diperoleh. 
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Sedangkan rendemen terendah dihasilkan oleh perlakuan 2 yaitu dengan penambahan 

bahan penyalut berupa gelatin sebesar 25% yang hanya menghasilkan rendemen sebesar 

1,07%. Cairan telur burung puyuh yang ditambah dengan gelatin sebesar 25% akan 

meningkatkan viskositas campuran cairan bahan tersebut. Menurut Koç (2010), gelatin 

memberikan dampak pada peningkatan total padatan bahan yang akan dikeringkan 

sehingga seharusnya kadar rendemen yang dihasilkan akan semakin tinggi seiring 

dengan peningkatan viskositas cairan bahan. Namun, hal tersebut disanggah oleh teori 

Bhandari (1992) yang mengatakan walaupun peningkatan viskositas akan meningkatkan 

produk kering yang dihasilkan, namun setiap bahan memiliki batas maksimal untuk 

peningkatan viskositas sampai akhirnya tidak terjadi peningkatan viskositas kembali, 

bahkan peningkatan viskositas akan menurunkan jumlah rendemen yang dihasilkan. 

Selain itu, Young & Rosenberg (1993) juga menambahkan dalam teorinya bahwa 

viskositas yang terlalu tinggi akan menghambat proses atomisasi dan mengakibatkan 

droplet yang terbentuk menjadi semakin besar dan panjang sehingga mengakibatkan 

kecepatan pengeringan menjadi berkurang dan hasil rendemen menjadi tidak maksimal. 

Selain itu, dengan penambahan gelatin pada konsentrasi yang tinggi juga menyebabkan 

produk kering menjadi lebih lengket dan akhirnya banyak yang menempel pada dinding 

alat spray dryer (Bruschi et al., 2003). 

 

4.2. Kadar Air pada Tepung Telur Burung Puyuh 

Kadar air merupakan parameter yang paling penting untuk produk kering yang 

menggunakan metode spray drying, dimana parameter ini juga berpengaruh terhadap 

umur simpan produk tepung telur burung puyuh. Kadar air yang tinggi mengindikasikan 

bahwa produk akan mudah berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya secara biokimia 

dan memiliki umur simpan yang pendek (Costa et al., 2015). Pada umumnya, kadar air 

yang terkandung pada produk hasil pengeringan menggunakan metode spray drying 

memiliki kisaran sebesar 2-6% (Reineccius, 2004).  

 

Hasil analisis kadar air pada setiap perlakuan sudah menunjukkan kesesuaian dengan 

teori Reineccius (2004) kecuali pada tepung telur burung puyuh dengan perlakuan 2 

yakni penambahan gelatin 25% yang menunjukkan kadar air sebesar 1,63% dan menjadi 

nilai kadar air terendah dari perlakuan yang lain. Hal tersebut diduga karena gelatin 
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mampu meningkatkan total padatan bahan yang akan dikeringkan. Gelatin jika berada di 

dalam air (gugus hidoksil) akan membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air di 

sekitarnya, dan apabila air tersebut dihilangkan maka akan terjadi pengkristalan, karena 

gugus hidroksil akan berikatan dengan gugus hidoksil yang lain sesama monomer dan 

membentuk sebuah ikatan hidrogen, maka dari itu semakin banyak gelatin yang 

ditambahkan akan mempercepat terjadinya pengkristalan dan penguapan air sehingga 

kadar air akan semakin rendah (Cánovas & Mercado, 1996). Teori tersebut dibuktikan 

bahwa kadar air dengan perlakuan 2 lebih rendah dari perlakuan 3, karena konsentrasi 

gelatin yang digunakan pada perlakuan 2 lebih tinggi dari perlakuan 3. Pengaruh 

penambahan gelatin dengan konsentrasi yang tinggi dibanding dengan perlakuan 3 

yakni penambahan maltodekstrin 15% dan gelatin 10% dimana tepung telur burung 

puyuh menunjukkan hasil kadar air pada urutan kedua terendah yakni sebesar 2,34%. 

Sesuai dengan teori Canovas (2005) pula yang menyatakan bahwa kadar air akan 

semakin menurun seiring dengan meningkatnya konsentrasi gelatin yang ditambahkan 

pada setiap perlakuan. Akibat dari peningkatan konsentrasi gelatin tersebut ialah jumlah 

air yang akan diuapkan menjadi semakin sedikit sehingga kadar air pada bahan kering 

akan semakin menurun.  

 

Pada perlakuan kontrol yakni tanpa penambahan bahan penyalut memiliki kadar air 

paling tinggi dibanding perlakuan yang lainnya yakni sebesar 4,04%. Hal tersebut 

terjadi karena pada cairan bahan dengan perlakuan kontrol memiliki total padatan yang 

rendah sehingga air yang diuapkan semakin banyak padahal waktu kontak cairan 

dengan udara panas hanya beberapa detik saja. Dengan waktu yang singkat dan jumlah 

kandungan air yang banyak diduga tidak memungkinkan kandungan air pada cairan 

bahan teruapkan secara menyeluruh sehingga masih ada yang terkandung pada produk 

hasil pengeringan. Hasil tersebut didukung oleh teori dari Cánovas & Mercado (1996) 

yang menyatakan bahwa semakin tinggi total padatan yang terkandung pada cairan 

bahan yang akan dikeringkan sampai pada batas tertentu akan mengakibatkan kecepatan 

penguapan semakin meningkat sehingga kadar air pada produk kering menjadi semakin 

rendah. 
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Walaupun dengan Uji Anova Duncan data hasil analisis menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata pada setiap perlakuan tepung telur burung puyuh hasil 

pengeringan dengan metode spray drying, namun hasil kadar air pada semua perlakuan 

tepung telur burung puyuh sudah sesuai dengan standar tepung telur menurut Food and 

Drugs Administration Amerika Serikat yakni maksimal 5,0%. 

 

4.3. Kadar Protein pada Tepung Telur Burung Puyuh 

Analisis kadar protein yang dilakukan ialah dengan menghitung total nitrogen 

menggunakan metode Kjeldahl. Menurut Noman (2018), total nitrogen yang dihitung 

diperoleh dari hasil pemecahan ikatan peptida menjadi peptida yang lebih sderhana dan 

asam amino selama proses hidrolisis berlangsung. Proses hidrolisis tesebut sangat 

dipengaruhi oleh suhu, waktu, pH, dan konsentrasi enzim (Chalamaiah, 2012). Hasil 

analisis kadar protein tepung telur burung puyuh yang dapat dilihat pada Tabel 6. 

menunjukkan bahwa nilai tertinggi diperoleh pada tepung telur burung puyuh dengan 

perlakuan 2 yaitu penambahan bahan penyalut gelatin sebesar 25% yang menghasilkan 

kadar protein dengan nilai 44,53%. Hal ini dikarenakan kadar protein yang ada pada 

enkapsulat hasil enkapsulasi dipengaruhi oleh kadar protein dari bahan yang menyalut. 

Kadar protein yang ada pada gelatin ialah sebesar 85-92% sehingga ikut menambah 

perhitungan kadar protein pada produk tepung (Schrieber & Gareis, 2007).  

 

Setelah gelatin, sampel tepung telur dengan perlakuan kontrol atau tanpa menggunakan 

bahan penyalut menduduki posisi tertinggi kedua yakni dengan kadar protein sebesar 

36,54%. Sesuai dengan teori Diniz & Martin (1997) yang menyatakan bahwa kadar 

protein yang terkandung dalam bahan baku dapat mempengaruhi total nitrogen. 

Semakin tinggi kadar protein pada bahan baku yang digunakan, maka semakin besar 

pula total nitrogen yang dihasilkan. Hal tersebut dikarenakan nitrogen juga merupakan 

unsur dari protein. Hasil ini juga sesuai dengan teori Thomas et al (2016) yang 

menyatakan bahwa kandungan tertinggi yang ada pada telur burung puyuh ialah 

proteinnya yakni sebesar 13,3%. Teori tersebut didukung oleh Tunsaringkarn (2013) 

dan Dudusola (2010) yang juga mengatakan bahwa kandungan gizi tertinggi pada telur 

burung puyuh ialah kadar proteinnya, walaupun pada setiap teori memperlihatkan hasil 

kadar protein telur burung puyuh yang berbeda seperti teori Tunsaringkarn (2013) yang 
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menunjukkan protein telur burung puyuh yakni sebesar 12,7% dan teori Dudusola 

(2010) menunjukkan kadar protein sebesar 11,98%. Hal tersebut dijelaskan oleh 

Thomas (2016) bahwa variasi kandungan gizi pada telur burung puyuh dapat 

dipengaruhi oleh perkawinan silang, sehingga dapat disimpulkan bahwa kandungan 

protein telur burung puyuh memiliki kisaran ± 11,98-13,3%, dan menjadi kandungan 

gizi tertinggi dalam 100 g telur burung puyuh. 

 

Sedangkan nilai terendah diperoleh pada perlakuan 1 yaitu penambahan bahan penyalut 

maltodesktrin sebesar 25%. Hal ini diakibatkan oleh penambahan bahan penyalut 

berupa maltodekstrin, karena bahan ini merupakan kelompok dari karbohidrat yang 

tidak dapat menambah jumlah perhitungan total nitrogen pada produk hasil pengeringan 

dengan spray drying (Balasubramani et al., 2015). Teori Ningsih (2018) juga 

menambahkan bahwa dengan penambahan maltodesktrin pada suatu bahan akan 

menurunkan total nitrogen yang dihasilkan sehingga membuat tepung telur burung 

puyuh pada perlakuan 1 menghasilkan kadar protein yang sedikit. 

 

Meskipun data hasil analisis kadar protein tepung telur burung puyuh hasil pengeringan 

dengan metode spray drying menunjukkan adanya perbedaan yang nyata pada setiap 

perlakuan yang diberikan, akan tetapi hasil kadar protein pada semua perlakuan tepung 

telur burung puyuh sudah sesuai dengan standar tepung telur menurut Food and Drugs 

Administration Amerika Serikat yakni maksimal 45,0%. 

 

4.4. Kadar Lemak pada Tepung Telur Burung Puyuh 

Hasil analisis kadar lemak tepung telur burung puyuh yang dapat dilihat pada Tabel 7. 

menunjukkan bahwa pada perlakuan 2 yakni dengan penambahan bahan penyalut 

berupa gelatin 25% memiliki nilai kadar lemak tertinggi yakni sebesar 35,80%. Hal 

tersebut dikarenakan gelatin sebagai bahan penyalut memiliki sifat emulsi yang baik 

sehingga dapat menyatukan air dan lemak. Gelatin juga memiliki sifat pembentukan 

film yang bagus sehingga dapat melindungi kandungan lemak yang ada di dalam cairan 

bahan selama proses spray drying berlangsung (Koç et al., 2011). Hal tersebut didikung 

oleh teori Schrieber & Gareis (2007) yang mengatakan bahwa pada saat pendinginan, 

gelatin yang sudah larut, sebagian molekul gelatin akan teragregasi. Agregat-agregat 
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yang terbentuk akan saling berhubungan membentuk jaringan dan pada proses 

pendinginan selanjutnya yang dibantu suhu yang konstan, kekuatan gel gelatin akan 

meningkat sehingga gelatin dapat digunakan sebagai pembentuk film.  

 

Sedangkan pada perlakuan 1 yakni dengan penambahan bahan penyalut berupa 

maltodekstrin sebesar 25% memiliki nilai kadar lemak terendah yakni sebesar 16,40%. 

Hal tersebut dikarenakan oleh penambahan bahan penyalut berupa maltodekstrin 

dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Maltodekstrin sebagai bahan penyalut tidak 

mempunyai kemampuan yang baik sebagai pengemulsi atau dapat dikatakan sifat 

emulsinya tidak stabil sehingga kandungan lemak pada bahan akan sulit untuk 

bercampur dengan air (Pourashouri et al., 2014). Sedangkan menurut Visita (2014), 

maltodekstrin merupakan bahan penyalut yang dapat melindungi komponen termasuk 

aktivitas antioksidan, serta mempunyai daya ikat yang cukup kuat terhadap senyawa 

yang akan disalut. Maltodekstrin juga berfungsi sebagai dinding kapsulat pada bahan 

yang akan disalut guna melindungi karakteristik pada bahan yang sensitif pada kondisi 

yang ekstrim seperti rasa, warna, vitamin, komponen antioksidan, serta kandungan 

nutrisi yang lainnya. Sehingga tepung telur burung puyuh yang ditambah dengan bahan 

penyalut berupa maltodekstrin 25%, dindingnya akan terlindungi oleh bahan penyalut 

tersebut sehingga pelarut heksana akan sulit menembus dinding tersebut dan kandungan 

lemak yang ada pada bahan tidak akan terekstrak dengan mudah. 

 

4.5. Warna pada Tepung Telur Burung Puyuh 

Produk tepung telur burung puyuh yang dihasilkan melalui proses spray drying 

menghasilkan warna kekuningan. Warna kekuningan tersebut secara alami berasal dari 

senyawa karotenoid yang ada pada telur burung puyuh, khususnya pada bagian kuning 

telur (Amila, 2016). Analisis warna pada tepung telur burung puyuh dilakukan dengan 

menggunakan alat chromameter yang menghasilkan nilai L* (lightness), a* (redness), 

dan b* (yellowness). Nilai L* (lightness) menyatakan parameter kecerahan yang 

memiliki nilai 0 (gelap) hingga 100 (terang). Hasil analisis warna untuk nilai L* tepung 

telur burung puyuh pada Tabel 8. menunjukkan bahwa tepung telur burung puyuh 

dengan perlakuan 1 (penambahan maltodekstrin sebesar 25%) memiliki nilai L* paling 

tinggi yakni sebesar 91,32 ± 0,14 sehingga tepung telur burung puyuh yang dihasilkan 
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berwarna paling terang yang dapat dilihat pada Gambar 2. Hal tersebut sesuai dengan 

teori Ersus (2007) bahwa maltodekstrin dapat meningkatkan nilai L pada suatu produk 

dan semakin besar konsentrasi maltodekstrin yang ditambahkan maka akan memberikan 

warna yang semakin cerah. Hal tersebut dikarenakan maltodekstrin memiliki warna 

dasar yakni putih, sehingga pada sampel tepung telur burung puyuh dengan perlakuan 1 

(penambahan maltodekstrin sebesar 25%) menghasilkan warna yang paling terang atau 

warna kuning tepung telur burung puyuhnya paling pudar. Sebaliknya pada perlakuan 2 

(dengan penambahan gelatin 25%) menunjukkan hasil dengan warna tepung telur 

burung puyuh yang paling gelap yakni 88,91 ± 0,17. Hal tersebut dikarenakan 

penambahn bahan penyalut berupa gelatin yang juga memiliki warna kuning gelap 

sehingga akan menambah intensitas warna pada cairan bahan dan berdampak pada 

produk tepung telur burung puyuh yang dihasilkan menjadi berwarna kuning gelap 

(Schrieber & Gareis, 2007). 

 

Nilai a* (redness) menyatakan parameter warna yaitu dari hijau hingga merah dengan 

rentang nilai (-)60 menunjukkan warna hijau hingga (+)60 menunjukkan warna merah. 

Hasil yang diperoleh untuk nilai a* pada tepung telur burung puyuh dengan setiap 

perlakuan yang berbeda menunjukkan nilai yang sangat rendah. Hal tersebut 

dikarenakan produk tepung telur burung puyuh sama sekali tidak memperlihatkan 

adanya warna hijau hingga merah yang dapat dilihat pada Gambar 2. Hasil analisis 

warna untuk nilai a* tepung telur burung puyuh yang dapat dilihat pada Tabel 9. 

menunjukkan bahwa warna pada tepung telur burung puyuh untuk nilai a* dengan 

perlakuan 3 (penambahan maltodekstrin sebesar 15% dan gelatin sebesar 10%) 

menunjukkan hasil yang tertinggi yaitu 1,35 ± 0,09. Sedangkan hasil yang terendah 

ditunjukkan oleh tepung telur burung puyuh pada perlakuan 2 (dengan penambahan 

gelatin 25%) yakni sebesar 0,54 ± 0,09. Menurut teori Schrieber & Gareis (2007) 

mengatakan bahwa penambahan gelatin sebagai bahan penyalut pada konsentrasi yang 

tepat dapat meningkatkan warna merah. Sehingga pada produk tepung telur burung 

puyuh yang ditambahkan gelatin dengan konsentrasi yang tinggi akan menyebabkan 

nilai a* menjadi menurun yang menandakan bahwa warna merah pada produk semakin 

kurang tampak.  
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Nilai b* (yellowness) menyatakan parameter warna yakni dari biru hingga kuning 

dengan rentang nilai (-)60 menunjukkan warna biru hingga (+)60 menunjukkan warna 

kuning. Hasil analisis warna untuk nilai b* tepung telur burung puyuh pada Tabel 10. 

menunjukkan bahwa warna tepung telur burung puyuh untuk nilai b* pada perlakuan 2 

(dengan penambahan gelatin sebesar 25%) menunjukkan hasil yang tertinggi yakni 

sebesar 24,12 ± 0,68. Tepung telur burung puyuh dengan perlakuan 2 menunjukkan 

warna paling kuning dibanding perlakuan lainnya yang dapat dilihat pada Gambar 2. 

Hal tersebut dikarenakan gelatin memiliki pigmen warna yang sama dengan cairan telur 

burung puyuh sehingga dapat mempertajam pigmen warna kuning pada cairan bahan 

sehingga nilai b* yang diperoleh menjadi semakin meningkat yang berarti produk 

tepung telur burung puyuh memiliki warna kuning yang sangat pekat (Schrieber & 

Gareis, 2007). Sebaliknya hasil yang terendah ditunjukkan oleh tepung telur burung 

puyuh pada perlakuan 1 (dengan penambahan maltodekstrin sebesar 25%) yaitu 17,05 ± 

0,22. Tepung telur burung puyuh yang dihasilkan memiliki warna kuning pudar yang 

dapat dilihat pada Gambar 2. Hal tersebut berhubungan dengan nilai L* (lightness) dan 

bahan penyalut yang digunakan yakni maltodekstrin dengan konsentrasi yang tinggi. 

Ersus (2007) menjelaskan bahwa penambahan maltodekstrin dengan konsentrasi yang 

besar akan memberikan warna produk yang lebih cerah namun intensitas warna kuning 

pada produk tersebut akan semakin berkurang. Teori tersebut juga didukung oleh Phisut 

(2012) yang mengatakan bahwa penambahan maltodekstrin lebih dari 10% akan 

menyebabkan produk hasil spray drying kehilangan warna kekuningannya.  

 

 


