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PENGEMBANGAN MIKROENKAPSULASI IODIUM UNTUK FORTIFIKASI BERAS 

DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEKURANGAN ZAT GIZIMIKRO 

 

RINGKASAN 

Kekurangan akan zat gizimikro esensial secara luas menimpa lebih dari sepertiga 

penduduk dunia, terutama di negara-negara berkembang khususnya Indonesia. Ada tiga 

masalah defisiensi zat gizi mikro utama di Indonesia yaitu gangguan akibat kekurangan 

iodium (GAKI), anemia gizi besi (AGB) dan kurang vitamin A (KVA).Kekurangan zat 

gizi mikro esensial mengakibatkan ketidakmampuan belajar dengan baik, keterlambatan 

mental (gangguan pertumbuhan fisik dan mental), kesehatan yang buruk, kapasitas kerja 

yang rendah, kebutaan, gondok dan kematian yang prematur.Hal ini mengakibatkan 

kehilangan potensi sosial ekonomi dari masyarakat. 

Dalam rangka membantu mengatasi gangguan akibat zat gizimikro telah dilakukan 

berbagai upaya, di antaranya adalah fortifikasi zat gizimikro padaberas. Hal ini dilakukan 

karena beras merupakan bahan pangan pokok yang dikonsumsi lebih dari 90% penduduk 

Indonesia. Konsumsi beras di Indonesia saat ini sekitar 150 kg/kapita, atau sekitar 200 

g/hari, sedangkan kebutuhan zat gizimikro untuk pertumbuhan normal pada manusia 

dewasa sekitar 150 μg iodium/hari, 500 – 600 µg vitamin A/hari, sedangkan kebutuhan Fe 

untuk anak-anak  7-10 mg/hari, dewasa   8-18 mg/hari dan ibu hamil 27 mg/hari.  

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan penelitian ini adalah tercapainya produksi 

beras yang mengandung zat gizimikro dan menurunkan jumlah penderita gangguan akibat 

kekurangan iodium (GAKI)anemia gizi besi (AGB) dan kurang vitamin A (KVA). 

Penelitian ini diharapkan menghasilkan produk bahan pengkapsul zat gizimikro yang lebih 

baik dan dapat mempertahankan kestabilan zat gizimikro dalam beras yang difortifikasi 

selama proses penyimpanan, penanganan, pencucian dan pemasakan. 

Hasil pengujian terhadap beras triple fortifikasi menunjukkan kadar air 8-10%, 

kadar iodium 73,24 ppm, vitamin A 0,92 - 1,79 ppm dan Fe-fumarat 15,64 ppm dan umur 

simpan pada suhu 25
o
C adalah 92 hari. Sedangkan hasil pengujian terhadap nasi fortifikasi 

menunjukkan kadar iodium 1,65 ppm, vitamin A 1,0 ppm dan Fe-fumarat 12,92 ppm. Hasil 

invensi ini aman dan layak untuk dikonsumsi sebagai beras kaya dengan zat gizimikro 

yang masih mencukupi untuk kebutuhan manusia per hari per orang menurut Peraturan 

Menteri Kesehatan RI. Adapun kebutuhan iodium untuk anak-anak adalah 40-120 μg/hari, 

orang dewasa 150 μg/hari, sedangkan untuk ibu hamil dan menyusui ditambah masing-

masing 25 μg/hari dan 150 μg/hari.Kebutuhan vitamin A untuk orang dewasa berkisar 500 

–600 µg/hari. Sedangkan kebutuhan Fe untuk anak-anak  7-10 mg/hari, dewasa   8-18 

mg/hari dan ibu hamil 27 mg/hari. Selain itu secara ekonomi berdasarkan hasil kajian studi 

kelayakan ekonomi menunjukkan layak untuk diproduksi secara masal (industrialisasi). 

Umur simpan beras fortifikasi yang paling lama yaitu 92 hari yang disimpan pada suhu 

25
o
C. 

Keluaran yang akan dicapai dari hasil penelitian ini adalah paket teknologi 

fortifikasi zat gizimikro pada beras yang dapat diterapkan di masyarakat untuk mengatasi 

masalah kekurangan zat gizimikro, publikasi ilmiah di jurnal-jurnal nasional maupun 

internasional yang terakreditasi, dan  diperolehnya buku panduan/buku ajar dan Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI).Kebaharuan kegiatan penelitian ini adalah diperolehnya paket 

teknologi fortifikasi berasdengan cara mikroenkapsulasi zat gizimikro yang dapat 

mempertahankan stabilas zat gizimikro dalam beras. Sedangkan penelitian sebelumnya 

oleh peneliti lain dalam fortifikasi berasnya tanpa dilakukan mikroenkapsulasi iodium, hal 

ini menyebabkan zat gizimikronya mudah hilang pada saat pencucian beras.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kekurangan akan zat gizimikro esensial secara luas menimpa lebih dari sepertiga 

penduduk dunia, terutama di negara-negara berkembang khususnya Indonesia. Ada tiga 

masalah defisiensi zat gizi mikro utama di Indonesia yaitu gangguan akibat kekurangan 

iodium (GAKI), anemia gizi besi (AGB) dan kurang vitamin A (KVA).Kekurangan zat 

gizi mikro esensial mengakibatkan ketidakmampuan belajar dengan baik, keterlambatan 

mental (gangguan pertumbuhan fisik dan mental), kesehatan yang buruk, kapasitas kerja 

yang rendah, kebutaan, gondok dan kematian yang prematur.Hal ini mengakibatkan 

kehilangan potensi sosial ekonomi dari masyarakat.Kekurangan vitamin A, iodium, dan 

besi dapat menghabiskan 5% dari produk domestik bruto (PDR) suatu Negara. 

Hal lain yang tak kalah penting adalah masalah mengenai kekurangan zat gizi 

mikro. Kekurangan zat gizi mikro yang umum dijumpai adalah kekurangan zat besi yang 

dapat menyebabkan anemia, kekurangan vitamin A pada anak-anak, dan kelainan akibat 

kekurangan iodium.Kekurangan zat gizi mikro diatas banyak dijumpai di negar-negara 

pengkonsumsi beras sebagai makanan pokoknya. Zat gizi mikro adalah zat gizi berupa 

vitamin dan mineral, yang walaupun kuantitas kebutuhannya relatif sedikit namun 

memiliki peranan yang sangat penting pada proses metabolisme dan beberapa peran 

lainnya pada organ tubuh. Kekurangan asupan dan absorbsi zat gizi mikro dapat 

mengakibatkan gangguan pada kesehatan, pertumbuhan, mental dan fungsi lain (kognitif, 

sistem imunitas, reproduksi, dan lain-lain). 

Fortifikasi pangan umumnya digunakan untuk mengatasi masalah gizi mikro pada 

jangka menengah dan panjang.Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan tingkat 

konsumsi dari zat gizi yang ditambahkan untuk meningkatkan status gizi populasi atau 

masyarakat.Peran pokok dari fortifikasi pangan adalah pencegahan defisiensi, dengan 

demikian menghindari terjadinya gangguan yang membawa kepada penderitaan manusia 

dan kerugian sosio ekonomis.Namun demikian, fortifikasi pangan juga digunakan untuk 

menghapus dan mengendalikan defisiensi zat gizi dan gangguan yang diakibatkannya. 

Dalam rangka membantu mengatasi gangguan akibat kekurangan zat gizimikro 

telah dilakukan berbagai upaya, di antaranya adalah fortifikasi zat gizimikro pada beras. 

Secara umum beras memenuhi 22 persen dari total energi yang dibutuhkan. Di negara 

berkembang, beras berkontribusi memberikan presentase terbesar dalam pemenuhan kalori 
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dan protein.Namun rendahnya asupan energi dan protein merupakan masalah umum yang 

dihadapi oleh negara-negara pengkonsumsi beras.FAO mencatat setidaknya setengah dari 

penduduk di Asia Selatan tidak memiliki asupan energi yang cukup untuk memenuhi 

aktivitas hariannya. 

Indikator pemenuhan nutrisi yang dihimpun dari 34 negara pengkonsumsi beras 

didapat bahwa kelahiran dengan bobot rendah, kematian bayi, kematian anak dibawah 5 

tahun, dan anak-anak dengan bobot badan kurang sangat tinggi dibandingkan dengan 

negara-negara lain.Selain itu beras merupakan bahan pangan pokok yang dikonsumsi lebih 

dari 90% penduduk Indonesia. Konsumsi beras di Indonesia saat ini sekitar 150 kg/kapita, 

atau sekitar 200 g/hari, sedangkan kebutuhan zat gizimikro untuk pertumbuhan normal 

pada manusia dewasa sekitar 150 μg iodium/hari, 500 – 600 µg vitamin A/hari, sedangkan 

kebutuhan Fe untuk anak-anak  7-10 mg/hari, dewasa   8-18 mg/hari dan ibu hamil 27 

mg/hari. Tujuan dasar dari program fortifikasi pangan adalah (1) untuk manjamin bahwa 

zat gizimikro yang dibutuhkan tersedia dan dikonsumsi dalam jumlah yang cukup; (2) 

meningkatkan tingkat konsumsi dari zat gizi yang ditambahkan untuk meningkatkan status 

gizi populasi.  

Fortifikasi zat gizimikro adalah penambahan vitamin A, Fe dan iodium  (kalium 

iodat/kalium iodida) dalam jumlah tertentu pada suatu produk pangan (beras) sedemikian 

rupa sehingga produk tersebut dapat berfungsi sebagai sumber penyedia zat gizimikro, 

yang bermanfaat bagi masyarakat yang mengalami GAKI,AGB dan KVA. 

Mikroenkapsulasi adalah suatu proses pembuatan mikrokapsul dari bahan aktif yang 

berbentuk padat, cair atau suatu bentuk dispersi, dengan suatu lapisan tipis 

penyalut.Mikroenkapsulasi zat gizimikro diharapkan dapat menjaga kestabilan kandungan 

zat gizimikro dalam beras fortifikasi selama proses pengolahan dan penyimpanan.  

Masalah yang dihadapi adalah mempertahankan kandungan zat gizimikro pada 

beras selama penyimpanan, penanganan, pencucian dan pemasakan. Mikroenkapsulasi 

memberikan perlindungan   terhadap kondisi lingkungan yang merugikan seperti suhu 

tinggi, kelembaban, cahaya dan reaksi dengan bahan lain yang tidak diinginkan. Selain itu, 

dengan mikroenkapsulasi, laju pelepasan bahan aktif dapat dikendalikan (controlled 

release) sehingga dapat memperpanjang tingkat ketersediaan iodium.  

Pada umumnya bahan enkapsulat berasal dari polisakararida seperti gum arabic, 

carboximetilcelulosa, dextrin, maltodextrin, karagenan, dan agar. Pada penelitian ini yang 

digunakan adalah maltodekstrin, karena memiliki beberapa sifat penting antara lain 

maltodekstrin mengalami proses dispersi yang cepat, memiliki daya larut yang tinggi, 
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mampu membentuk film, memiliki sifat higroskopis yang rendah, dan mampu 

menghambat kristalisasi.  

Bahan pengkapsul maltodekstrin ini dicampur dengan bahan pengisi (whey tahu 

kering) dengan perbandingan tertentu, karena whey tahu merupakan air buangan sisa 

proses penggumpalan tahu pada waktu pembuatannya masih terdapat sisa protein yang 

tidak menggumpal dan zat-zat lain yang larut dalam air, termasuk lesitin dan oligosakarida. 

Jika whey tahu tidak dimanfaatkan akan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan 

karena membusuknya senyawa-senyawa organik tersebut, sedangkan pemanfaatannya 

masih sangat terbatas. 

 

1.2.  Roadmap Kegiatan 

 Roadmap kegiatan penelitian Hibah Kompetensi ini meliputi beberapa tahapan 

kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian sebelumnya diawali dengan penelitian 

pengembangan metode analisis penentuan kadar spesi iodium dalam garam iodium dan 

bahan pangan, hal ini dilakukan untuk menjawab kontroversi tentang stabilitas iodium 

dalam garam beriodium dan bahan pangan selama proses pemasakan/pemanasan yang 

disebabkan oleh perbedaan penggunaan metode analisis yang berbeda. Hasil penelitian 

menunjukan diperolehnya suatu metode analisis penentuan kadar spesi iodium yang handal 

dan reliabel yaitu metode Kromatografi cair Kinerja Tinggi Pasangan Ion, dan sudah 

dipublikasikan dibeberapa jurnal nasional maupun internasional terakreditasi. 

Kemudian dilanjutkan dengan penelitian-penelitian lainnya selama periode tahun 

2006-2008, di antaranya adalah rancang bangun alat kristalisasi, dimana dari hasil 

penelitian ini diperoleh suatu alat/mesin kristalisasi (teknologi tepat guna) yang dapat 

menghasilkan produk garam dengan mutu cukup baik. Secara keseluruhan dari hasil 

penelitian ini sudah diimplementasikan ke masyarakat luas (khususnya pengrajin/petani 

garam di wilayah Kabupaten Cirebon). Selain itu sudah dipublikasikan di media cetak 

(majalah/surat kabar) dan beberapa jurnal nasional maupun internasional terakreditasi. 

Terakhir penelitian rancang bangun mesin iodisasi (tahun 2010) yang didanai oleh DP2M 

Dikti melalui Hibah Kompetensi. Guna menindaklanjuti dan melengkapi hasil penelitian 

sebelumnya, maka akan dilanjutkan kegiatan penelitian melalui Hibah Kompetensi DP2M-

DIKTI tahun 2012, seperti yang tercantum dalam proposal kegiatan penelitian ini. Untuk 

lebih jelasnya mengenai Roadmap kegiatan dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini. 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dan diaplikasikan di masyarakat 
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khususnya industri beras, diharapkan dapat meningkatkan kualitas beras beriodium dan 

dapat menanggulangi atau menurunkan gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI). 

 

1.3.  Tujuan Kegiatan Penelitian 

Tujuan umumyang ingin dicapai dari kegiatan penelitian ini adalah tercapainya 

produksi beras yang mengandung zat gizimikro dan menurunkan jumlah penderita 

gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI)anemia gizi besi (AGB) dan kurang vitamin A 

(KVA).  

Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah (1) mengembangkan teknologi 

mikroenkapsulasi zat gizimikro untuk fortifikasi beras dengan menggunakan berbagai 

komposisi bahan pengkapsul; (2) mendapatkan kondisi proses fortifikasi beras; dan (3) 

Menguji stabilitas zat gizimikro selama pencucian, pemasakan dan penyimpanan, serta 

penentuan konstanta laju penurunan kadar zat gizimikro dalam beras fortifikasi. 

 

1.4.  Penerapan Hasil Kegiatan 

Hasil  kegiatan ini akan diterapkan (diimplementasikan) melalui kerjasama dengan 

Badan Usaha Logistik (Bulog) Divisi Regional Jawa Barat dan industri beras baik baik 

skala mikro, kecil maupun menengah yang berada di wilayah Jawa Barat, khususnya di 

Kabupaten Karawang danSubang. Diharapkan penerapan teknologi hasil kegiatan dapat 

meningkatkan kualitas beras dalam hal ini adalah zat gizimikro.  

Efek diseminasi hasil penelitian bagi industri adalah dapat diterapkannya paket 

teknologi fortifikasi produk pangan pada industri pengolahan pangan (khususnya beras) di 

pedesaan maupun perkotaan yang dapat meningkatkan kualitas produk pangan yang 

memiliki kandungan zat gizimikro yang cukup untuk menanggulangi akibat kekurangan 

zat gizimikro (malnutrisi), dalam hal ini adalah gangguan akibat kekurangan iodium 

(GAKI).Sehingga dengan dihasilkannya produk beras yang sudah difortifikasi diharapkan 

dapat meningkatkan nilai tambah atau ekonomi bagi industri.Hasil penelitian ini juga dapat 

menjadi solusi untuk menghilangkan kekurangan zat gizi mikro GAKI,anemia gizi besi 

(AGB) dan kurang vitamin A (KVA)yang telah diketahui dan mudah diimplementasikan 

serta biayanya relatif murah, sehingga dapat terjangkau oleh kalangan industri kecil dan 

menengah dalam melakukan proses pengolahan fortifikasi ganda terhadap beras, karena 

biayanya lebih murah jika dibandingkan dengan produk suplementasi. Berdasarkan 

pengalaman di negara lain program fortifikasi pangan tetap merupakan upaya perbaikan gizi 

yang relatif murah berdampak positip. 
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Implementasi kegiatan lainnya akan dilakukan melalui seminar, publikasi di jurnal 

nasional/internasional yang terakreditasi maupun dimedia cetak serta buku ajar. Selain itu 

dilakukan juga implementasi ke instansi-instansi pemerintah terkait seperti Dinas 

Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kesehatan yang berada di wilayah 

Provinsi Jawa Barat, serta Himpunan Petani Andalan, Himpunan Kerukunan Tani 

Indonesia dan Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia Provinsi Jawa Barat. 

Apabila pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka diharapkan 

penerapan hasil kegiatan ini secara umum berdampak pada menurunnya penderita GAKI. 
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Gambar 1. Roadmap Hibah Kompetensi DIKTI 2014
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BAB  II 

 

KEGIATAN YANG SUDAH DAN AKAN DILAKUKAN 

 

2.1.  Kegiatan Penelitian yang Sudah Dilakukan  

Penelitian dengan judul ; Determination of Iodine Species in Iodized Salt and Foodstuff by 

Ion Pair High Performance Liquid Chromatography (HPLC) (Tahap I). Penelitian ini 

dibiayai oleh International Foundation for Science (IFS) Swedia melalui Research Project 

ofFirst IFS Research Grant, dengan Kontrak Nomor E/3843-1, tanggal 13 Juni 2005. Dan 

Organisation For The Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), Johan de Wittlaan 32, 

2517 JR-The Hague The Netherlands, sebagai salah satu pendonor IFS. Hasil penelitian ini 

telah dipublikasikan di beberapa jurnal nasional terakreditasi dan jurnal maupun 

seminar/workshop internasional. Adapun nama seminar/workshop internasional adalah 

:IFS/OPCW Workshop: “ Chemistry In Nature - Natural Resources: Chemical, Biological 

And Environmental Aspects”, Chiangmai-Thailand, December, 7-10 , 2009 ”. Hasil 

penelitian diperolehnya suatu metode analisis yang handal, cermat dan seksama dengan 

kata lain mempunyai presisi dan  akurasi yang tinggi serta reliable, metode tersebut adalah 

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi Pasangan Ion. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh 

kondisi percobaan optimum sebagai berikut : komposisi fase gerak metanol dengan larutan 

dapar kalium dihidrofosfat 0,01 M yang mengandung tetrabutil amonium klorida 0,001 M 

(10 : 90), pH fase gerak 7,0, suhu kolom 27
o
C,  laju alir fase gerak 1 mL menit

-1
, detektor 

ultra violet  diset pada 226 nm  dan  jenis  kolom  fase  balik, Phenomenex, Bondclone,  C 

18, ukuran 300 x 3,9 mm, ukuran partikel 10 m. Selain itu dapat menjawab kontropersi 

tentang stabilitas iodium dalam garam beriodium dan bahan pangan. Proses iodisasi garam 

natrium klorida murni dengan penambahan kalium iodat cara kering merupakan cara yang 

paling baik karena paling sedikit mengalami penurunan kadar iodat jika dibandingkan 

dengan cara basah yaitu sebesar 2,74%, sedangkan cara basah 28,29%. Faktor suhu, pH, 

penambahan bahan kimia (kalsium fosfat dan fero sulfat), kelembaban relatif, cara 

penambahan garam beriodium ke dalam sediaan makanan, lama pemanasan atau 

pemasakan, dan lama penyimpanan berpengaruh terhadap kestabilan iodat atau penurunan 

kadar iodat dalam garam beriodium. 

Hasil penelitian dengan judul :“Effect of Length Storage, Relative Humidity (RH), 

and Temperature on the Stability of Iodized Salt ”. Hasilnya adalah persentase penurunan 

kadar iodat atau penguraian iodat menjadi spesi iodium lain dalam garam beriodium yang 
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disimpan dalam suhu ruang selama satu bulan sebesar 46,51% dan diikuti pula dengan 

terbentuknya iodida. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan di seminar dan jurnal 

nasional. 

 Penelitian dengan judul : “Kestabilan Garam Beriodium dalam Sediaan Makanan 

Selama Proses Pemasakan “. Hasil penelitiannya adalah  telah dirancang alat sederhana  

yang dapat digunakan untuk menampung dan mendeteksi senyawa iodium (I2) yang 

menguap dari garam beriodium pada saat proses pengolahan makanan atau pemasakan. 

Dengan dihasilkannya kadar iodium yang menguap sebesar  41,68 mg L
-1

 (setara dengan 

kadar iodat 28,72 mg L
-1

) pada saat pemanasan/pemasakan dengan menggunakan alat 

sederhana yang telah dirancang, hal ini terbukti dengan penurunan kadar iodium dengan 

jumlah yang signifikan. Selain itu dapat menjawab masalah perbedaan pendapat mengenai 

penurunan kandungan iodat dalam garam beriodium yang dicampur ke dalam makanan 

selama pemasakan. Hasil penelitian lainnya bahwa kandungan iodium (sebagai iodat) 

dalam sayur asam mengalami penurunan 48,52 % dan dalam sayur bayam 34,62 %.Hasil 

penelitian ini sudah dipublikasikan di Jurnal Nasional dan Internasional terakreditasi. 

Penelitian dengan judul ;Determination of the rate constant on the decrease of 

iodate content in iodized salt.  Penelitian dibiayai oleh PT. Indofood Sukses Makmur, 

Jakarta dan Lembaga Penelitian UNPAS Bandung (2007). Hasil penelitian menunjukkan 

konstanta laju penurunan kadar iodat dalam garam beriodium (K) adalah 2,55 x 10
-8

 mg kg
-

1
 hari

-1
 dan energi aktivasi (Ea) sebesar 12,002 kkal/mol/K. Melihat harga K dan  Ea yang 

cukup besar menunjukkan bahwa kalium iodat cukup stabil dalam garam beriodium selama 

waktu penyimpanan tertentu, akan tetapi dengan adanya air, suhu, zat reduktor dan 

pengotor, asam, cahaya dan jenis pengemas serta proses pengolahan yang kurang tepat, hal 

ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan kadar iodat dan terurai membentuk spesi 

iodida (I
-
) dan iodium (I2). Diketahuinya harga konstanta laju  penurunan kadar iodat (K) 

dan energi aktivasi (Ea) maka dapat menghitung perkiraan besarnya penurunan kadar iodat 

(atau umur simpan) dari garam beriodium.  Penelitian ini sudah dipublikasikan jurnal 

nasional terakreditasi. 

Penelitian dengan judul : ” Pengaruh Lama Pemasakan terhadap Kestabilan Iodium 

dalam Sediaan Makanan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase penurunan 

kadar iodat atau penguraian iodat menjadi spesi iodium lain dalam garam beriodium yang 

disimpan dalam suhu ruang selama satu bulan sebesar 46,51% dan diikuti pula dengan 

terbentuknya iodida. Hasil penelitian lainnya telah dirancang alat sederhana  yang dapat 
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digunakan untuk menampung dan mendeteksi senyawa iodium (I2) yang menguap dari 

garam beriodium pada saat proses pengolahan makanan atau pemasakan. Dengan 

dihasilkannya kadar iodium yang menguap sebesar  41,68 mg L
-1

 (setara dengan kadar 

iodat 28,72 mg L
-1

) pada saat pemanasan/pemasakan dengan menggunakan alat sederhana 

yang telah dirancang, hal ini terbukti dengan penurunan kadar iodium dengan jumlah yang 

signifikan. Selain itu dapat menjawab masalah perbedaan pendapat mengenai penurunan 

kandungan iodat dalam garam beriodium yang dicampur ke dalam makanan selama 

pemasakan. Hasil penelitian lainnya bahwa kandungan iodium (sebagai iodat) dalam sayur 

asam mengalami penurunan 48,52 % dan dalam sayur bayam 34,6 %. 

Penelitian dengan judul : ” Penentuan Kandungan Iodium dalam Garam Beriodium 

yang beredar di Pasar dengan Metode HPLC”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar 

spesi iodium dari 15 produk garam beriodium yang beredar di pasar tradisional maupun 

swalayan yang berada di wilayah kota Bandung enam produk di antaranya mengandung 

iodat berkisar 50,45  2,16 sampai dengan 87,59  0,44 mg kg
-1

, delapan sampel 

mengandung  iodida dengan kadar berkisar 24,05  2,51 sampai dengan 70,25  3,78 mg 

kg
-1

, dan satu sampel mengandung kedua spesi iodat dan iodida yaitu 31,43  8,10 mg kg
-1

 

dan 54,65  4,39 mg kg
-1

. Kandungan spesi iodium yaitu iodida dan iodat yang diperoleh 

pada penelitian ini telah memenuhi persyaratan minimum yang diatur dalam SNI No. 01-

3556 tahun 1994 dan Permenkes No. 77/1995 yaitu sebesar 30-80 mg kg
-1

. 

Penelitian dengan judul ; Rancangan Bangun Alat/Mesin Kristalisasi Garam. 

Penelitian ini dilakukan bersama mahasiswa dengan biaya mandiri (2008). Sudah di 

aplikasikan ke industri kecil dan petani garam di wilayah Cirebon Jawa Barat. Berdasarkan 

hasil penelitian modifikasi teknologi pengolahan garam  terutama dalam proses kristalisasi 

diperoleh hasil kualitas garam yang cukup baik (kadar NaCl >95%, tanpa dilakukan 

pencucian), kadar air 3-4%, lama proses pengolahan sekitar 20-22 jam lebih cepat dengan 

cara tradisional (6-8 hari). Garam yang dihasilkan berwarna lebih putih dan halus dari 

garam rakyat (krosok) cara tradisional. Kelebihan teknologi ini tidak tergantung pada 

musim.  

Penelitian dengan judul ; Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Garam dalam Upaya 

Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI), melalui rancangan 

Bangun alat/mesin iodisasigaram. Penelitian ini didanai oleh DP2M Dikti melalui Hibah 

Kompetensi Dikti (2010). Sudah di aplikasikan ke industri kecil dan petani garam di 

wilayah Cirebon Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian modifikasi teknologi pengolahan 
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garam  terutama dalam proses iodisasi diperoleh hasil kualitas garam beriodium dengan 

proses iodisasi cara basah diperoleh persentaseperolehan kembali (recovery) sebesar 

76,20% dan mengalami penurunan kadar iodat sebesar 24,80%. Sedangkan untuk cara 

kering dari diperoleh persentase perolehan kembali sebesar 93,27% dan mengalami 

penurunan kadar iodatnya sebesar 6,73%. Hal ini menunjukkan bahwa proses iodisasi cara 

kering lebih baik dari pada cara basah. Meskipun cara basah memperoleh kadar iodium 

(recovery) lebih kecil dari cara kering, akan tetapi masih bisa digunakan, karena masih 

memenuhi syarat SNI yaitu sekitar 50-80 ppm. 

Penelitian mikroenkapsulasi yodium dilakukan sebelumnya oleh peneliti dari Balai 

Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, Bogor dengan pendanaan dari 

International Foundation for Science tahun 2008 dengan judul “Microencapsulation of 

Iodine for Use in Rice Fortification for Controlling Micronutrient Malnutrition”. Pada 

penelitian tersebut, dilakukan studi komposisi bahan pengkapsul (maltodekstrin dan 

kombinasinya dengan natrium kaseinat, susu skim dan whey protein susu) pada konsentrasi 

5 dan 10%, konsentrasi yodium 10 dan 20% serta suhu inlet spray drying 160 dan 170°C.  

Kombinasi maltodekstrin dengan natrium kaseinat dan whey protein susu pada konsentrasi 

10% dengan konsentrasi yodium 10% memberikan hasil yang terbaik. Kondisi spray 

drying terbaik diperoleh dari suhu inlet 170°C dan laju alir umpan 15 ml/menit.  

Hasil penelitian ini sudah diaplikasikan dan diimplementasikan di industri (UKM), 

instansi pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan RI dan Departemen Perindustrian 

dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, serta  Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI, 

serta masyarakat melalui, seminar, pelatihan dan publikasi ilmiah di jurnal internasional 

dan nasional terakreditasi, media cetak. 

2.2.  Kegiatan Penelitian yang Akan Dilakukan  

Kegiatanyang akan dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa tahap 

kegiatan yaitu : 

Tahap 1. Pengembangan teknologimikroenkapsulasi, pada tahap ini akan 

dilakukanpenetapan komposisi bahan mikroenkapsulasi iodium sebagai bahan fortifikasi 

beras.Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan komposisi bahan pengkapsul dan 

konsentrasi iodium yang menghasilkan retensi iodium tertinggi.  Kombinasi maltodekstrin 

dengan dengan salah satu dari 2 jenis protein (konsentrat whey tahu dan susu skim ) 

digunakan sebagai bahan pengkapsul dalam tiga proporsi yang berbeda dengan tiga 

konsentrasi iodium di dalam formula. (Tahun ke-1) 
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Tahap 2. Penentuan kondisi prosesfortifikasi beras dengan iodium terkapsulasi, pada 

penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kondisi fortifikasi beras yang menghasilkan 

retensi iodiumdalam beras yang tinggi.  Fortifikasi beras dilakukan menggunakan 

mikrokapsul terbaik yang diperoleh dari percobaan Tahap 1. Dalam penelitian ini, 

fortifikasi dilakukan dengan cara menyemprotkan suspensi mikrokapsul selama proses 

pemolesan beras.  Percobaan dilakukan dalam dua tahap, yaitu (1) penetapan kondisi 

proses pengkabutan dan (2) fortifikasi beras dengan pengkabutan. (Tahun ke-2) 

Tahap 3. Pengujian stabilitas iodium selama proses pengolahan,pada penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui stabilitasiodiumdalam bahan pengkapsul dan beras fortifikasi 

selama proses pengolahan (pencucian, pemasakan dan penyimpanan) beras fortifikasi.  

Pendekatan yang dilakukan berupa percobaan pencucian beras, lalu pemasakan beras 

dengan rice cooker.  Sampling untuk analisis kadar iodium dilakukan pada tiap tahap 

pencucian.  Pengujian organoleptik dilakukan terhadap nasi yang diperoleh. (Tahun ke-2) 

Tahap 4. Pengujian stabilitas iodium selama penyimpanan dan penentuan konstanta laju 

penurunan kadar iodium dalam beras fortifikasi. Dalam penelitian ini, beras yang 

mengandung iodium dikemas dalam kantong plastik polipropilen dan disimpan dalam 

inkubator bersuhu25°, 35° dan 45°C pada kondisi kelembaban ruang.  Percobaan dilakukan 

dalam 3 ulangan dan pengamatan dilakukan setiap 5 hari selama 1 bulan. Metode yang 

digunakan untuk menentukan konstanta laju penurunan zat gizimikroadalah Accelerated 

Shelf-Life Test (ASLT). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

spektrofotometri UV/visible untuk menentukan kadar iodium, Sedangkan metode statistik 

yang digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK) dan linier regresi.(Tahun ke-2) 

Tahap 5. Fortifikasi beras dengan iodium, Fe, dan vitamin A (Triple Fortification) 

danpengujian stabilitas selama proses penyimpanan dan pengolahan.Fortifikasi beras 

dilakukan menggunakan mikrokapsul terbaik yang diperoleh dari percobaan tahap Tahun 

Pertama dan Kedua. Dalam penelitian ini, fortifikasi dilakukan dengan cara 

menyemprotkan suspensi mikrokapsul selama proses pemolesan beras.  Percobaan 

dilakukan dalam dua tahap, yaitu (1) penetapan kondisi proses pengkabutan dan (2) 

fortifikasi beras dengan cara pengkabutan. Mikrokapsul disuspensikan ke dalam akuades 

pada konsentrasi 70 g/l (dengan asumsi recovery 100%).Kemudian dilakukan pengujian 

stabilitas iodium, Fe dan vitamin A(zat gizimikro) selama penyimpanan dan pengolahan 

dan penentuan konstanta laju penurunan kadar zat gizimikro dalam beras triplefortifikasi. 

Metode yang digunakan untuk menentukan konstanta laju penurunan zat gizimikro adalah 

Accelerated Shelf-Life Test (ASLT). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah spektrofotometri UV/visible dan HPLC untuk menentukan kadar iodium, Fe dan 

vitamin A.(Tahun ke-3) 

  Kegiatan penelitian ini bekerjasama dengan seorang peneliti dari Balai Besar 

Penelitian Dan Pengembangan Pascapanen Pertanian,Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian, Kementerian Pertanian RI serta  melibatkan beberapa mahasiswa (baik S-1 

maupun S-2) Jurusan Teknologi Pangan. Hal ini dilakukan untuk membatu mahasiswa 

dalam mengembangkan dan meningkatkan daya nalar dan kreativitasnya dalam 

pengembangan wawasan IPTEK dibidang masing-masing. 
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BAB III 

KEBAHARUAN KEGIATAN PENELITIAN 

 

World Bank (1993), telah mengidentifikasi secara umum intervensi zat gizi mikro dan 

fortifikasi pangan sebagai intervensi terhadap kesehatan yang memiliki biaya paling efektif 

dan faktor utama dalam mengontrol kekurangan zat gizi mikro di era industrialisasi. 

Bagaimanapun, dalam beberapa tahun terakhir pengalaman di sebagian negara Amerika 

Latin, khususnya fortifikasi vitamin A pada gula (Mora et al, 2000) dan dengan Fe dan 

vitamin B pada produk serealia, mengindikasikan pendekatan yang potensial untuk 

mengembangkan proses fortifikasi sebagai langkah untuk mengatasi kekurangan zat gizi 

mikro di negara berkembang (Murphy, 1996). 

 Di Indonesia sendiri pada tahun 2001, Komisi Fortifikasi Indonesia (KFI), 

UNICEF, Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi IPB dan Forum Komunikasi Pangan di 

Indonesia bekerjasama untuk melakukan studi fortifikasi di beberapa wilayah di Indonesia. 

Hasil yang didapat dalam studi tersebut yaitu fortifikasi pada beberapa jenis bahan pangan 

dapay berperan untuk mengatasi masalah kekurangan zat gizi mikro di Indonesia. Adapun 

beberapa yang menjadi kelebihan fortifikasi pangan ini adalah populasi sasarannya luas, 

tidak diperlukan sarana program khusus dalam pemberian, serta tingkat penerimaan dan 

tingkat kesinambungannya tinggi. Untuk fortifikasi zat besi sendiri telah berhasil 

menurunkan prevalansi anemia defisiensi besi secara drastis di Swedia dan Eropa dengan 

menggunakan tepung sebagai bahan pangan pembawanya (Darlan, 2012).  

Program iodisasi garam di Indonesia dalam upaya menanggulangi gangguan akibat 

kekurangan iodium (GAKI) sampai saat ini masih menghadapi suatu kendala/hambatan, 

meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk menunjang program 

iodisasi garam tersebut. Beberapa faktor yang mungkin menjadi penghambat di antaranya 

adalah : (1) harga garam beriodium yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan garam non 

iodium, membuat masyarakat penderita lebih memilih garam non beriodium untuk 

konsumsi sehari-harinya, (2) minat masyarakat penderita yang rendah akan garam 

beriodium, (3) kurangnya kesadaran produsen untuk memproduksi garam beriodium yang 

memenuhi syarat, (4) lemahnya pengawasan mutu yang dilakukan oleh Pemerintah, (5) 

kesadaran masyarakat tentang manfaat garam beriodium masih kurang dan (6) ketersediaan 

garam beriodium yang memenuhi persyaratan belum memadai, serta (7) rendahnya 

kapasitas dan kualitas garam sebagai bahan baku garam beriodium. Oleh karena itu untuk 

menanggulangi masalah tersebut diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menjaga 
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ketersediaan iodium dalam bahan pangan lain yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan 

penduduk, dalam hal ini beras sebagai bahan pangan pokok. 

Program penanggulangan GAKI atau kekurangan zat gizimikro yang dilakukan 

oleh pemerintah selama ini lebih mengandalkan pada garam yang di iodisasi (garam 

beriodium), namun pada realitanya masih ada kendala/masalah seperti yang telah disebut di 

atas. Pada penelitian ini kami menawarkan program yang baru yaitu iodisasi beras melalui 

mikroenkapsulasi iodium. Walaupun sudah pernah ada penelitian tentang iodisasi beras, 

akan tetapi tidak dengan cara mikroenkapsulasi iodium, hal ini mengakibatkan iodiumnya 

mudah hilang pada saat pencucian beras dan pemasakan sehingga iodiumnya hilang. Untuk 

menjaga stabilitas kandungan iodium dalam beras (tidak mengalami penurunan) kalaupun 

terjadi penurunan diharapkan persentasinya sangat kecil, karena dengan cara 

mikroenkapsulasi, iodium akan terjebak atau tersalut oleh bahan pengkapsul. Bahan yang 

digunakan dalam mikroenkapsulasi iodium adalah bahan pengkapsul seperti maltodektrin 

yang dikombinasikan dengan salah satu bahan berprotein seperti whey protein konsentrat, 

whey tahu dan natrium kaseinat dengan memformulasikan pada konsentrasi 

tertentu.Mikroenkapsulasi memberikan perlindungan kepada iodium terhadap kondisi 

lingkungan yang merugikan seperti suhu tinggi, kelembaban, cahaya dan reaksi dengan 

bahan lain yang tidak diinginkan. Selain itu, dengan mikroenkapsulasi, laju pelepasan 

bahan aktif dapat dikendalikan (controlled release) sehingga dapat memperpanjang tingkat 

ketersediaan iodium di dalam tubuh.Hasil penelitian ini diharapkan kandungan iodium 

dalam beras tidak mudah hilang dan menjadi alternatif pengganti garam beriodium. 

Iodisasi beras merupakan pendekatan yang menarik untuk mengurangi risiko 

gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI) di Indonesia karena beras merupakan makan 

pokok yang dikonsumsi oleh lebih dari 90% penduduk Indonesia. Masalah yang dihadapi 

adalah mempertahankan kandungan iodium pada beras selama penyimpanan, penanganan 

dan pemasakan. Mikroenkapsulasi memberikan perlindungan kepada iodium terhadap 

kondisi lingkungan yang merugikan seperti suhu tinggi, kelembaban, cahaya dan reaksi 

dengan bahan lain yang tidak diinginkan. Fortifikasi iodium terenkapsulasi pada beras akan 

meminimalkan hilangnya iodium selama penyimpanan, pencucian dan pemasakan beras. 

Selain itu, dengan mikroenkapsulasi, laju pelepasan bahan aktif dapat dikendalikan 

(controlled release) sehingga dapat memperpanjang tingkat ketersediaan iodium di dalam 

tubuh.  

Spray drying merupakan teknik enkapsulasi yang paling efektif karena peralatannya 

telah tersedia di pasaran dan dapat memproduksi mikrokapsul dalam jumlah besar secara 
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kontinyu dengan biaya yang relatif rendah. Kondisi spray drying seperti suhu inlet and 

outlet perlu ditetapkan untuk menghasilkan mikrokapsul dengan retensi iodium yang 

tinggi.  Bahan pengkapsul yang sering digunakan dalam teknik spray drying adalah pati 

termodifikasi seperti maltodekstrin.  Bahan ini dapat memberikan perlindungan yang prima 

terhadap pengaruh oksigen namun tidak memiliki sifat mengemulsi sehingga menghasilkan 

retensi bahan volatil yang rendah.  Selain itu, kelarutannya yang tinggi dapat menurunkan 

retensi iodium selama proses pengolahan beras seperti pencucian dan pemasakan.  

Pencampuran maltodekstrin dengan bahan berbasis protein seperti natrium kaseinat, susu 

skim atau protein whey dapat meningkatkan retensi iodium karena protein memiliki sifat 

mengemulsi.  Kelarutan protein yang rendah juga dapat meningkatkan retensi iodium 

selama pengolahan beras.  Penetapan formula bahan pengkapsul merupakan faktor penting 

yang menentukan sifat fungsional mikrokapsul. 

Fortifikasibahan pangan (beras) adalah upaya meningkatkan mutu zat gizimikro bahan 

makanan dengan memperkaya kandungan zat gizimikro melalui penambahan zat gizimikro 

tertentu untuk menanggulangi masalah malnutrisi (kekurangan zat gizimikro)dimasyarakat, 

terutama masyarakat miskin di pedesaan maupun perkotaan. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapatmeningkatkan kecukupan gizi masyarakat melalui konsumsi pangan konvensional 

yang telah difortifikasibagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin pedesaan dan 

perkotaan (sebagai mayoritas masyarakat yang terkena gangguan penyakit akibat 

kekurangan zat gizimikro), dikarenakan ketidak mampuan ekonomi yang layak atau daya 

belinya masih rendah.Tersedianya paket formula pangan  yang mudah didisribusikan untuk 

penanggulangan kasus malnutrisi di masyarakat terutama yang berada di wilayah endemik 

malnutrisi.Seiring dengan meningkatnya kesadaranmasyarakat akan kesehatan 

dibarengidengan gaya hidup yang lebih praktis,tuntutan masyarakat pun akan 

beranjaklebih tinggi lagi. Hasil penelitian ini juga dapat memenuhikebutuhan masyarakat 

tentang pentingnya zat gizimikro dan mewujudkan masyarakat Indonesia yanglebih sehat. 

Diperolehnya paket teknologi fortifikasi produk pangan pada industri pengolahan 

pangan (khususnya beras) di pedesaan maupun perkotaan yang dapat meningkatkan 

kualitas produk pangan yang memiliki kandungan zat gizimikro yang cukup untuk 

menanggulangi akibat kekurangan zat gizimikro (malnutrisi), dalam hal ini adalah 

gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI), anemia gizi besi (AGB) dan kurang vitamin 

A (KVA).Sehingga dengan dihasilkannya produk beras yang sudah difortifikasi diharapkan 

dapat meningkatkan nilai tambah atau ekonomi bagi industri.Hasil penelitian ini juga dapat 
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menjadi solusi untuk menurunkan atau menghilangkan kekurangan zat gizi mikro (GAKI) 

yang telah diketahui dan mudah diimplementasikan serta biayanya relatif murah, sehingga 

dapat terjangkau oleh kalangan industri kecil dan menengah dalam melakukan proses 

pengolahan fortifikasi ganda terhadap beras, karena biayanya lebih murah jika 

dibandingkan dengan produk suplementasi. Berdasarkan pengalaman di negara lain program 

fortifikasi pangan tetap merupakan upaya perbaikan gizi yang relatif murah berdampak positip. 
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BAB  IV 

METODE KEGIATAN PENELITIAN 

 

4.1.  Metode Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 

Metode kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa 

tahap penelitian, di antaranya adalah : 

Tahun Ketiga  : Fortifikasi beras dengan iodium, Fe, dan vitamin A (Triple 

Fortification) dan pengujian stabilitas selama proses 

penyimpanan dan pengolahan 

1. Penentuan proses fortifikasi beras dengan iodium, Fe dan vitamin A 

terkapsulasi.Fortifikasi beras dilakukan menggunakan mikrokapsul terbaik yang 

diperoleh dari percobaan tahap Tahun Pertama dan Kedua. Dalam penelitian ini, 

fortifikasi dilakukan dengan cara menyemprotkan suspensi mikrokapsul selama proses 

pemolesan beras.  Percobaan dilakukan dalam dua tahap, yaitu (1) penetapan kondisi 

proses pengkabutan dan (2) fortifikasi beras dengan cara pengkabutan. Mikrokapsul 

disuspensikan ke dalam akuades pada konsentrasi 70 g/l (dengan asumsi recovery 

100%).  Jumlah ini mengacu pada kebutuhan zat gizi mikro dengan asumsi konsumsi 

beras 300-400 g/hari.Suspensi mikrokapsul dikabutkan ke dalam alat pemoles beras 

dan pada saat yang sama beras diumpankan ke dalam mesin pemoles hingga laju 

yodisasi beras sekitar 0.5 ml/kg/menit.  Beras triple fortifikasi ditampung dalam ember 

selama 1 menit, lalu ditimbang dan disimpan dalam kantong plastik untuk pengamatan 

lebih lanjut. 

 

2. Pengujian stabilitas beras triple fortifikasiselama proses penyimpanan dan 

pengolahan 

 

Pengujian stabilitas iodium, Fe dan vitamin A(zat gizimikro)selama penyimpanan dan 

pengolahan dan penentuan konstanta laju penurunan kadar zat gizimikro dalam beras 

triplefortifikasi. Dalam penelitian ini, beras yang mengandung ketiga zat 

gizimikrodikemas dalam kantong plastik polipropilen dan disimpan dalam inkubator 

bersuhu25°, 35° dan 45°C pada kondisi kelembaban ruang.  Percobaan dilakukan 

dalam 3 ulangan dan pengamatan dilakukan setiap 5 hari selama 1 bulan. Metode yang 

digunakan untuk menentukan konstanta laju penurunan zat gizimikro adalah 
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Accelerated Shelf-Life Test (ASLT). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah spektrofotometri UV/visibleatau HPLC untuk menentukan kadar iodium, Fe 

dan vitamin A. Sedangkan metode statistik yang digunakan adalah rancangan acak 

kelompok (RAK) dan linier regresi. 

 

3. Metode Analisis 

Analisis yang dilakukan berupa penentuankadar iodium dalam mikrokapsul, kelarutan 

mikrokapsul, kadar air dan aktivitas air mikrokapsul. 

a) Penentuan Kadar Iodium 

Prosedur Analisis KIO3 (Iodometri) 

Timbang 2 gram sampel + 25 ml aquadest + 10 ml larutan standarKIO3 0,1N + 1 gram KI 

+ 25 ml H2SO4 4N kemudian dititrasi oleh larutan standar Na2S2O3 0,1 N hingga larutan 

berwarna kuning, tambahkan 5 ml larutan amylum 0,5%, titrasi dilanjutkan hingga warna 

biru tepat menghilang. 

 

Titrasi blanko: 

Pipet 10 ml larutan standar KIO3 0,1N + 25 ml aquadest + 1gram KI + 25 ml H2SO4 4N, 

titrasi oleh larutan standar Na2S2O3 0,1N hingga larutan berwarna kuning, tambahkan 5 ml 

larutan amylum 0,5% titrasi dilanjutkan hingga warna biru tepat menghilang. 

 

Prosedur Analisis KIO3 (spektrofotometri) 

Timbang x gram sampel, masukan ke dalam labu ukur 100 ml tambahkan 50 ml aquadest, 

goyangkan, tambahkan larutan Pb-asetat tetes demi tetes secukupnya (tidak ada kekeruhan 

lagi), tambahkan lagi aquadest hingga tanda batas, kocok. 

Saring dan tamping filtratnya ke dalam labu ukur 100 ml (bilas dengan sedikit aquadest), 

tambahkan larutan Na-fosfat 8% secukupnya, tambahkan aquadest hingga tanda batas, 

kocok. 

Saring dan tamping filtratnya. Siapkan 5 buah labu ukur 25ml, masukan 2 ml filtrat 

kedalam masing-masing labu ukur (menggunakan pipet seukuran), tambahkan larutan 

standar KIO3 50 ppm masing-masing secara berurutan : 0,5ml, 1ml, 1,5 ml, 2 ml, 2,5 ml. 

Tambahkan 10 ml pelarut kedalam masing-masing labu ukur dan 0,5 ml diphenylamine 

0,5%, goyangkan, tambahkan lagi 10 ml pelarut dan tanda bataskan dengan aquadest, 

kocok hingga homogenkan. 

Ukur absorbans (A) semua larutan pada panjang gelombang maksimum (460 nm) 
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Dibuat kurva kalibrasi A vs ppm, kemudian konsentrasi sampel ditentukan dari kurva. 

Ket : x gram = 0,6 gram untuk sampel dengan kadar KIO3 2,5 % 

                      = 0,3 gram untuk sampel dengan kadar KIO3 5 % 

Pelarut → campuran ethanol + glycerol + asam fosfat 

 

b) Penetapan Kadar Fe  Dengan Metode AAS 

Bahan yang digunakanpadapenetapankadarbesi (Fe)adalah :asamnitrat (HNO3) 

pekat, standarbesi 100 ppm danakuades. Cara kerjanyasebagaiberikut : 

ditimbangsampelsebanyak 0,5 – 1,0 g 

dandimasukkankedalamgelaspialakemudianditambahkanHNO3pekatsebanyak 10 mL, 

batudidihdantutupgelaspialatersebutdengankacaarloji. 

Selanjutnyasampeltersebutdidekstruksihinggalarutanberwarnajernih, 

dekstruksidilanjutkansampailarutanhamperkisat.Setelahdekstruksiselesailarutandipindahka

nkedalamlabuukursecarakuantitatifdanlarutansiapdiukur.Deretstandardibuatdengancaramen

gencerkanlarutanstandarbesisesuaidengankonsentrasistandar yang diinginkan. 

Deretstandardibuatdenganrentangdimanakonsentrasisampelberadadi dalamrentang tersebut. 

 

c) Penetapan Derajat Putih 

 Sampel beras fortifikasi dimasukkan kedalam cell atau wadah kecil yang telah 

tersedia didalam alat, kemudian cell ditutup dan setelah ± 5 detik pada layar akan muncul 

angka derajat putih produk beras fortifikasi. 

 

d) Penentuan Kadar Vitamin A dengan Metode HPLC 

Instuksi Kerja 

 Timbang sampel yang setara dengan 2500 UI vitamin A secara akurat dan 

dimasukkan ke dalam beaker glass 100 mL kemudian ditambahkan metanol 20 mL. 

 Sampel harus dilindungi dari cahaya kemudian distirer selama 2 – 2,30 jam pada 

suhu kamar. 

 Ekstrak metanol ini kemudian disaring dengan menggunakan membran filter 

(Cameo 3N, Nylon from Scharlau) dan dimasukkan secara kuantitatif ke dalam 

labu ukur 25 mL. 

 Injeksikan 2 µL ke dalam kolom HPLC 

 

Kondisi HPLC 

 Kolom  : 150 x 3,9 mm I.D. 

 Fase gerak : Asetonitril-tetrahidrofuran-air (55 – 37 – 8, v/v) 

 Fow Rate : 1,5 mL/menit 

 Detektor : Photodiode Array, infra red dengan NEC power mate 386/33i 
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 Volume injek : 2 µL 

 λ optimum : 325 nm 

 Akuisisis : 1 detik 

 Resolusi : 4,8 nm 
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Gambar 2. Sistematika Kegiatan Pelaksanaan Penelitian Hibah Kompetensi 2014 
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4.2. Luaran (Output) Kegiatan 

 

Tabel 1. Capaian luaran (Outout) hasil kegiatan penelitian ini, di antaranya adalah : 

JUDUL/TEMA  PUBLIKASI  STATUS  TARGET  

Pengembangan Mikrokapsul 

Mengandung Iodium Yang 

Digunakan Untuk 

Fortifikasi Beras 

 

Jurnal PANGAN, 

BULOG. 

ISSN 0852-0607, 

Terakreditasi B No. 

327/Akred-

LIPI/P2MBI/04/2011 

Submit 

(September 

2014) 

Dalam Proses 

Awal 2015 

The Kinetics of  iodine 

Content Decrease in 

Fortified Rice During 

Storage ( Manuscript ID: 

IFRJ-2013-578) 

International Food 

Research Journal, 

UPM-Malaysia, 

ISSN 1985-4668 

 

Submit (Oktober 

2013) 

Masih dalam 

proses 

Pertengahan 

(bulan ke 6) 

2015 

Whey Tahu Sebagai Bahan 

Pengkapsul Iodium (KIO3) 

Untuk Fortifikasi Pangan 

 

H A K I  

Deskripsi  

(Dalam Proses)  

No. Registrasi : 

P.08.2014.00633 

2013 - 2014 

Triple Fortifikasi zat 

gizimikro (vitamin A, Fe-

Fumarat dan Iodium) pada 

beras 

H A K I  

Deskripsi  

(Dalam Proses)  

No. Registrasi :  

P.00201403833 

2014 

Pengujian Stabilitas Kadar 

Iodium dalam Beras 

Fortifikasi selama Proses   

Pengolahan dan Pemasakan 

Konferensi dan 

Seminar Nasional 

Teknologi Tepat 

Guna Tahun 2014 

Sudah 

dilaksanakan 

pada tanggal 4-5 

Nopember 2014 

2014 

Kajian dan Aspek 

Teknologi, FORTIFIKASI 

ZAT GIZIMIKRO 

Bahan Buku Ajar  

Sudah Cetak  

Penerbit Lemlit 

Unpas Press, 

ISBN 978-979-

9873-65-9 

 2014 

Fortifikasi  Beras RASKIN 

dan Beras Lain Berbahan 

Baku Lokal 

Narasumber pada 

acara ; Focus Group 

Discussion (FGD) 

Perum BULOG   

 

Sudah 

dilaksanakan 

pada Tanggal 10 

September 2014 

2014 

Industri pembuatan beras 

fortifikasi  (Implementasi 

dan penerima manfaat)  

BULOG  Divisi 

Regional  

Jawa Barat  

Surat Pernyataan 

Kerjasama  
2014 
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BAB  V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Penelitian Pendahuluan 

 

 Penelitian pendahuluan dilakukan di Balai Besar Pasca Panen dan Pertanian Bogor, 

Jawa Barat dengan membuat bahan pengkapsul serbuk. Dalam penelitian tersebut 

didapatkan hasil bahan pengkapsul yang terbuat dari campuran maltodekstrin dan whey 

tahu bubuk (70 : 30), KIO3 7,5% dan Fe fumarat 1%. 

Sebelum pembuatan bahan pengkapsul, terlebih dahulu dibuat whey tahu bubuk yang 

awalnya adalah whey tahu yang berupa cairan sisa dari proses pembuatan tahu, cairan ini 

kemudian diendapkan. 

Endapan whey tahu dikeringkan dengan pengering semprot dengan kondisi suhu 

sprayinlet 170
o
C, suhu exhaust(outlet) 88-100

o
C dan laju alir spray 15mL/menit. Hasil 

pengujian terhadap rendemen whey tahu kering adalah 1,13%. Hasil analisis komposisi 

kimia whey tahu kering dapat dilihat dalam tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi kimia whey tahu. 

Parameter Analisis 

(Komposisi Kimia Whey Tahu) 
Hasil Analisis (%) 

Protein 43,76 

Karbohidrat 19,96 

Lemak 14,24 

Air 5,33 

Serat, abu, vitamin, mineral, dll 16,71 

 

Whey tahu memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kapsul 

karena memiliki nutrisi yang sangat cukup baik dengan prosentase kandungan bahan 

padatan relatif tinggi. Kandungan protein yang relatif tinggi didalam whey tahu yaitu 

sebesar 43,76%  Selain itu pemanfaatan protein whey tahu merupakan cara terbaik untuk 

mengurangi limbah cair yang dapat menyebabkan peningkatan kepadatan 

mikroenkapsulasi. Kandungan protein yang tinggi didalam whey tahu akan meningkatkan 

interaksi antar partikel dan kepadatan pada mikroenkapsulasi. Tingginya kadar protein 

dalam whey tahu yang digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan mikroenkapsulasi 

dapat mengubah aktivitas permukaan atau tegangan antar muka serta sifat pengemulsi 

whey tahu juga dapat berubah. Kadar protein yang relatif tinggi terdapat di dalam whey 

tahu, karbohidrat dan lemak yang terdapat didalam whey tahu juga relatif tinggi. 

Kandungan karbohidrat dan lemak yang tinggi di dalam whey tahu, juga akan 
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meningkatkan kepadatan produk yang menggunakan bahan baku whey tahu. Kandungan 

karbohidrat dan lemak yang ada di dalam whey tahu akan mempengaruhi sifat emulsifikasi 

dan sifat adsorpsi pada antar muka partikel-partikel whey tahu serta lapisan tipis yang 

terbentuk pada pencampuran dalam pembuatan bahan pengkapsul iodium (Halim, 2013). 

Whey tahu bubukdibuat dengan melalui beberapa tahapan proses, yaitu 

homogenisasi, penyaringan, penambahan maltodekstrin, homogenisasi kembali dan 

pengeringan. Homogenisasi tahap awal bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel whey 

tahu, sehingga ketika diendapkan partikel cairan dan padatan whey tahu dapat terpisah 

secara sempurna. Proses penyaringan berfungsi untuk memisahkan cairan dengan padatan. 

Proses ini menggunakan kain saring dan padatan yang tertahan dipermukaan kain saring 

diambil untuk diolah menjadi whey tahu bubuk. Dalam pembuatan whey tahu bubuk juga 

dilakukan penambahan maltodekstrin yang berfungsi sebagai bahan pengisi, pengemulsi 

dan pengental, kemudian dilakukan homogenisasi kembali untuk menyatukan partikel 

whey tahu dengan partikel maltodekstrin agar tercampur sempurna.Selanjutnya adonan 

whey tahu dikeringkan dengan menggunakan alat spray dryer dengan suhu inlet 170
o
C, 

suhu exhaust (outlet) 88-100
o
C dan kecepatan laju alir 15 mL / menit. Fungsi pengeringan 

adalah untuk menghilangkan sebagian besar kadar air yang terkandung didalam adonan 

whey tahu, sehingga diperoleh produk whey tahu bubuk (Robiani, 2013). 

Whey tahu bubuk yang dihasilkan ini kemudian digunakan sebagai salah satu bahan 

dasar pembuatan bahan pengkapsul. Hasil penelitian di Balai Besar Pasca Panen dan 

Pertanian Bogor, Jawa Barat menunjukkan bahwa jumlah whey tahu bubuk dan 

maltodekstrin dengan perbandingan 30:70 serta penambahan kalium iodat sebanyak 7,5% 

dari berat total campuran maltodekstrin dan whey tahu bubuk, menghasilkan bahan 

pengkapsul dengan karakteristik paling baik.  Hasil analisis karakteristik bahan pengkapsul 

dapat dilihat dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Karakteristik bahan pengkapsul. 

Karakteristik Bahan Pengkapsul Nilai % 

Kadar Air 3,22 

Water Activity 0,254 

Tingkat Kelarutan 86,96 

Kadar Fe 

Kadar iodium 

0,033 

4,54 

 

Kadar air bahan pengkapsul dipengaruhi oleh perbandingan jumlah whey tahu 

dengan maltodekstrin yang digunakan. Maltodekstrin dapat mengikat air bebas yang 

terkandung didalam whey tahu, selain itu maltodekstrin juga dapat digunakan sebagai 
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bahan pelindung iodium, bahan pengisi serta bahan pengemulsi, tetapi daya emulsifikasi 

dari maltodekstrin kurang baik. Untuk menutupi kelemahan dari sifat maltodekstrin 

tersebut, maka maltodekstrin dicampurkan dengan whey protein. Whey protein yang 

digunakan berasal dari whey tahu, karena selain memiliki harga yang relatif murah, 

ketersediaan whey tahu juga terjamin.Dalam sistemini whey tahu berfungsi sebagai 

emulsifier karena kandungan proteinnya memiliki sifat mengemulsi yang dapat membuat 

ikatan mikrokapsul semakin kompak sehingga dapat meningkatkan retensi iodium dan 

sebagai pembentuk film, sedangkan karbohidratsebagai filler dan pembentuk matriks. Whey 

tahu mempunyai viskositasyang tidak terlalu tinggi sehingga memudahkan dalam proses 

pengeringan yangmenghasilkan rendemen mikrokapsul yangtinggi. 

Selanjutnya proses pembuatan bahan pengkapsulmeliputi tahapan sebagai berikut: 

pencampuran antara maltodekstrin dan whey tahu bubuk, homogenisasi, hidrasi, 

homogenisasi kembali dan pengeringan.  

Pencampuran antara maltodekstrin dan whey tahu bubuk sebanyak 20% dengan 

akuadessebanyak 80%, bertujuan untuk mendapatkan larutan mikrokapsul.Agar larutan 

mikrokapsul tercampur sempurnadilakukan homogenisasi. Tahap hidrasi dalam 

coolingroom bersuhu -4
o
C selama 1 malam bertujuan untuk menurunkan suhu larutan 

mikrokapsul, hal ini penting untuk dilakukan agar kalium iodat dan Fe-fumarat yang akan 

ditambahkan tidak mudah rusak akibat suhu yang naik karena adanya energi panas dari alat 

homogenizer. Tahapan selanjutnya adalah pengujian viskositas. Pengujian viskositas ini 

bertujuan untuk mengetahui kadar kekentalan dari bahan. Berdasarkan hasil pengujian 

viskositas pada bahan dapat diketahui rata-rata nilai viskositas pada bahan yang belum 

dilakukan hidrasi berkisar antara 21,6 cp, kemudian nilai viskositas pada bahan yang telah 

mengalami hidrasi dan belum ditambahkan KIO3 dan Fe fumarat berkisar antara 22,6 cp, 

dan viskositas pada bahan yang telah ditambahkan KIO3 dan Fe fumarat berkisar antara 

22,6 cp. Viskositas pada bahan tersebut nantinya akan berpengaruh pada proses 

pengkabutan dimana kapasitas dari spray drying yaitu maksimal 24 cp, sehingga bahan 

yang memiliki viskositas lebih dari 24 cp tidak dapat dilakukan pengkabutan perlu adanya 

pengenceran kembali. Viskositas tersebut akan mempengaruhi laju alir bahan pada proses 

pengeringan, yang apabila viskositasnya melebihi 24 cp akan menghambat kelangsungan 

proses pengeringan. 

Kalium iodat dan Fe fumarat (zat gizi mikro) yang telah ditambahkan kedalam 

larutan mikrokapsuldihomogenisasi dalam waktu yang lebih singkat, yaitu selama 5 detik, 

maksudnya agar partikel zat gizi mikro tersebut dapat berikatan sempurna dengan partikel 
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maltodekstrin dan whey tahu tanpa merusak kandungan gizinya dalam larutan 

mikrokapsul.Proses pengeringan larutan mikrokapsul dengan alat spray dryer berfungsi 

untuk menghilangkan sebagian besar kadar air yang terkandung didalam larutan penyalut, 

sehingga diperoleh produk bahan pengkapsul bubuk. Kadar air bebas dalam bahan akan 

menguap karena adanya udara panas yang dialirkan dari alat spray dryer, sehingga 

terbentuk bahan pengkapsul bubuk. Analisis kadar iodiumdan Fe fumarat dalam bahan 

pengkapsul perlu dilakukan agar dapat diketahui kadar iodiumdan Fe yang terkandung 

didalam bahan pengkapsul, sehingga stabilitasnya selama proses pengolahan beras 

fortifikasi dapat diamati. 

Aktifitas air (aw) merupakan jumlah air yang tersedia untuk pertumbuhan mikroba 

dalam bahan pangan dan pertumbuhan mikroba secara total akan terhambat apabila aw 

dalam bahan pangan < 0,6. Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa bahan 

pengkapsul memiliki aktifitas air yang rendah, yaitu 0,254 sehingga bahan pengkapsul 

aman dari serangan mikroba apabila disimpan dalam suhu ruang dalam kemasan 

tertutup(Robiani, 2013). 

Adapun varietas beras yang digunakan adalah IR 64-3 (beras IR 64 kelas bawah). 

Beras IR 64 dibagi menjadi 3 (tiga) kelas yaitu IR 64-1 (kelas atas), IR 64-2 (kelas 

menengah) dan IR 64-3 (kelas bawah) (Tempo.co, 2011). Jika dilihat dari kandungan 

mikromineral nya terutama Fe, pada beras varietas IR 64 memiliki kandungan mineral Fe 

sebesar 11,4 ppm untuk beras pecah kulit. Sedangkan untuk beras giling atau setelah 

penyosohan kandungan mineral Fe nya adalah 4,2 ppm. Untuk lebih jelas nya dapat dilihat 

pada Tabel 4 dan 5. Menurut Gregorio et al. (2000), melaporkan varietas IR64 (kandungan 

besi rendah)setelah mengalami proses penyosohan selama 15menit yang setara dengan 

waktu penyosohan skala komersial,mengalami penurunan kandungan besi lebih dari 30%. 

Namun kandungan besinya tidakmengalami perubahan dengansemakin lama waktu 

penyosohan.  
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Tabel 4. Kandungan Mineral Beras Pecah Kulit Varietas Unggul dan Lokal  

 
Sumber : Indrasari et al (2002) 

 

Oleh karena itu, berdasarkan pada Tabel diatas maka varietas IR 64 dipilih untuk 

menjadi vehicle dalam fortifikasi mikromineral Fe dan Iodium pada penelitian ini.  
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Tabel 5. Rata-rata Kandungan Mineral Beras Giling dan Nasi Beberapa Varietas 

Padi (ppm) 

 

Sumber : Indrasari et al, (2002) 

 

5.2. Penelitian Utama 

 Berdasarkan pada penelitian pendahuluan, maka dilakukan penelitian utama dengan 

melakukan penyalutan beras dengan larutan pengkapsul yang mengandung fortikan (KIO3 

dan Fe fumarat). Konsentrasi larutan penyalut adalah 0,7 g/10 ml (7% b/v), 1,4 g/10 ml 

(14% b/v) dan 2,1 g/10 ml (21% b/v) disemprotkan pada beras sebanyak 1000 gram yang 

dimasukan ke dalam molen dryer dan penyalutan dengan menggunakan alat air brush 

sambil sesekali diaduk agar bahan pengkapsul merata disetiap permukaan butir beras. 

Parameter yang diamati adalah (1) Kadar Iodium pada beras tanpa pencucian yang 

difortifikasi, beras setelah pencucian yang difortifikasi, beras yang difortifikasi kemudian 

dilakukan pencucian 1 kali dan nasi dari beras terfortifikasi dengan pencucian 1 kali (2) 

Kadar Fe pada beras tanpa pencucian yang difortifikasi, beras setelah pencucian yang 

difortifikasi, beras yang difortifikasi kemudian dilakukan pencucian 1 kali dan nasi dari 

beras terfortifikasi dengan pencucian 1 kali. Selanjutnya terhadap beras tanpa pencucian 

yang difortifikasi dilakukan uji mutu hedonik dengan parameter warna dan aroma. 
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Sedangkan untuk nasi yang difortifikasi dengan pencucian satu kali dilakukan pula uji 

mutu hedonik dengan parameter warna, aroma dan rasa. 

 

5.2.1. Kadar Iodium 

A. Kadar Iodium pada Beras dan Nasiyang Difortifikasi dari Beras Tanpa pencucian    

Kadar iodium dalam beras fortifikasi ditentukan dengan menggunakan metoda 

iodometri dan untuk melihat stabilitas bahan pengkapsul selama proses pengolahan yang 

meliputi pencucian dan pemasakan, maka dilakukan juga analisis kadar iodium terhadap 

beras fortifikasi setelah melalui pencucian 1 (satu) kali dan pemasakan (analisis kadar 

iodium pada nasi). Proses pencucian beras dilakukan dengan menimbang beras sebanyak 

100 g dan ditambahkan 200 mL air, kemudian beras diputar searah jarum jam sebanyak 

satu kali putaran dengan menggunakan tangan.  

Hasil analisa kadar iodium pada beras tanpa pencucian yang difortifikasi, beras 

yang difortifikasi kemudian dilakukan pencucian 1 kali dan nasinya yang dapat dilihat 

pada Tabel 6. 

Tabel 6. Kadar Iodium pada Beras dan Nasi yang Difortifikasi dari BerasTanpa pencucian 

Konsentrasi 

Bahan 

Penyalut 

(%b/v) 

Kadar Iodium sebagai 

KIO3 (ppm) 
% Kehilangan Iodium 

Beras 

  

Beras cuci 

1 kali  

Nasi 

 

Beras ke Beras 

cuci 1 kali 

Beras Cuci 1 

kali ke Nasi 

Beras ke 

Nasi 

7 38,52 24,88 1,57 35,41 93,69 95,92 

14 47,84 41,02 1,97 14,26 95,20 95,88 

21 59,91 55,45 2,13 7,44 96,16 96,44 

 

 Berdasarkan pada Tabel 6 diatas, diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi 

bahan penyalut, semakin tinggi pula kadar iodium yang terdapat pada beras tanpa 

pencucian, beras dengan pencucian 1 (satu) kali dan nasi. Hal ini disebabkan oleh 

konsentrasi bahan penyalut yang ditambahkan pun semakin meningkat. Namun penurunan 

kadar iodium terjadi pada perlakuan pencucian beras 1(satu) kali dan pemasakan beras 

menjadi nasi, baik pada konsentrasi bahan penyalut 7% b/v, 14% b/v dan 21%b/v. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat juga pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Grafik Kadar Iodium pada Beras dan Nasi yang Difortifikasi  

dari Beras Tanpa pencucian    

  

Berdasarkan hasil analisa yang terlihat pada Tabel 6 dan Gambar 1., terlihat sangat jelas 

penurunan kadar iodium selama proses pengolahan. Hal ini disebabkan karena pada proses 

pencucian beras yang sudah difortifikasi, mikronutrisi yang melekat pada beras dalam 

bentuk mikroenkapsulasi akan larut dan terbuang dalam air yang digunakan untuk 

pencucian beras. Menurut Dexter (1998), menjelaskan bahwa zat gizi pada beras yang telah 

mengalami fortifikasi atau pun pengkayaan (enrichment) akan hilang selama proses 

penyimpanan, pembilasan, pencucian dan pemasakan dengan tingkat kehilangan mencapai 

kurang lebih 60%. Namun demikian dengan menggunakan metode pelapisan (coating) 

dapat mempertahankan tingkat kehilangan akibat pencucian dan pemasakan beras sekitar 

10 – 30 %, namun pemasakan beras menjadi nasi menggunakan air yang berlebih akan 

menyebabkan persentasi kehilangan menjadi lebih tinggi yaitu lebih dari 80%. Hal ini 

terbukti dengan persentasi tingkat kehilangan kadar iodium dari beras menjadi nasi yaitu 

95,92% untuk konsentrasi bahan penyalut 7% b/v, 95,88% untuk konsentrasi bahan 

penyalut 14% b/v dan 96,44% untuk konsentrasi bahan penyalut 21% b/v. 

Iodium dalam bentuk KIO3 yang disalutkan kepermukaan beras juga sangat mudah 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kestabilan KIO3 adalah kelembaban udara, suhu dan waktu penyimpanan, jenis pengemas, 

adanya logam terutama besi (Fe), kandungan air, cahaya, keasaman, dan zat-zat pengotor 

yang bersifat reduktor atau higroskopis (Cahyadi, 2006). KIO3  dengan suhu tinggi akan 

terurai menjadi I2,  dan I2 akan menguap selama proses penyimpanan dan pemasakan. 

Menurut Diosady et al. (2002) menerangkan bahwa I2 yang terbentuk dari penguraian 
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KIO3 akan cepat menguap pada kondisi suhu kamar bahkan akan hilang sama sekali pada 

suhu 40
o
C. Meskipun teknik mikroenkapsulasi masih dapat mempertahankan kestabilan 

dari KIO3 sekitar 10 -30%. 

Hal lain yang sangat berpengaruh dalam penurunan kadar iodium dalam beras 

fortifikasi dan nasi dari beras terfortifikasi iodium adalah adanya mineral yang bersifat 

reduktor. Kalium iodat dapat terdekomposisi menjadi iodium melibatkan suatu reduktor 

dan kondisi asam.Reaksi tersebut dapat ditulis sebagai berikut : 

IO3
-
 + 6H

+
 + 5e  ½ I2(s) + 3 H2O Eº=1,20 V 

Harga potensial reduksi (Eo) 1,20 V padasetengah reaksi di atas menunjukkan 

bahwa iodat (IO3
-
)sangat mudah tereduksi menjadi iodium (I2) oleh suatuzat yang bersifat 

reduktor seperti ion Fe
2+

 dantembaga (I). Senyawa organik pada garam yang 

bersifatreduktor, sampai saat ini belum dapat diidentifikasi(Maswati et.al., 2003). 

 Secara teoritis telah diketahui bahwa penurunan pH (suasana asam) akan 

mendorong terjadinya reduksi iodatoleh senyawa reduktor. Begitu pula sebaliknya, 

sesuaidengan reaksi pembentukan iodat maka peningkatan pH akan semakin mendorong 

terbentuknya iodat. Dengan demikian pH memegang peranan penting 

dalammempertahankan retensi iodat dalam garam. Dengan semakin banyaknya kandungan 

zat pereduksimaka akan semakin menurun pula retensi KIO3. Hal ini disebabkan karena 

senyawa-senyawa pereduksi sepertiFe
2+

 dan Cu
+
(yang terdapat pada garam) dalam 

suasanaasam mampu untuk mendekomposisi KIO3 dalam garam menjadi I2. Dengan 

demikian, banyak jumlah zat pereduksi yang terdapat dalam garam akan semakin besarpula 

jumlah KIO3yang akan terdekomposisi dan hilangsebagai I2(g) (Saksono, 2002). 

Menurut Saksono (2002), bahwa adanya fluktuasi pada retensi KIO3 

dapatdisebabkan karena adanya reaksi setimbang dari hidrolisisI2 yang terbentuk dari 

reduksi IO3
-
 menjadi iodida dan asam hipoiodous. 

I2 + H2O ⇔ I
-
 + H

+
 + HOI 

Adanya cahaya akan mempercepat terjadinya reaksi hidrolisis dari iodin. Hal ini 

disebabkan karena adanyadekomposisi dari asam hipoiodous. 

3 HOI ⇔ 3 I
-
 + 3 H

+
 + IO3

-
 

Reaksi ini berlangsung cukup lama dan tergantung pada pH, temperatur, konsentrasi dan 

molekul terlarut lainnya.Reaksi selengkapnya adalah sebagai berikut : 

3 I2 + 3 H2O ⇔ 5 I
-
 + IO3

-
 + 6 H

+
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Reaksi di atas berlangsung dalam suasana basa. Kenaikan pH dari 8 menjadi 10 membuat 

reaksitersebut menjadi 4 -5 kali lebih cepat. Selain itu Idapatteroksidasi menjadi IO3
-
 

dengan reaksi sebagai berikut : 

I
-
 + 6 OH

-⇔ IO3
-
 + 3 H2O + 6 e 

Apabila didalam bahan penyalut terdapat oksidator yang memilikiEo lebih besar dari -

0,26V seperti Fe3
+
 menjadi Fe2

+
 atauFe(CN)6

3-
 menjadi Fe(CN)6

4-
dan ion OH

-
, reaksi 

diatasdapat terjadi.  

 Adanya fortikan Fe dalam bentuk senyawa Fe(II) Fumarat, dengan rumus kimianya 

adalah C4H2FeO4, semakin menguatkan bahwa penurunan kadar iodium selama proses 

pengolahan menjadi nasi terbukti, karena Fe
2+

 dalam Fe(II) fumarat merupakan reduktor 

yang mengurai KIO3 menjadi I2 (g). 

 Proses pemasakan/penanakan beras menjadi nasi melibatkan air dan suhu 

pemasakan. Menurut Maswati (2003)pada penelitiannya tentang fortifikasi garam dengan 

KIO3menerangkan bahwa Air yang diserap oleh garam berperan pentingdalam mekanisme 

hilangnya KIO3 melalui suatu reaksiredoks. Reaksi tersebut dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

IO3
-
 (aq.) + 6H

+
 + 5e ½ I2 (aq.) + 3H2O 

Reaksi di atas terjadi pada kondisi terlarut dalam air, oleh sebab itu keberadaan air sangat 

berperan padahilangnya iodium. 

 

B. Kadar Iodium pada Beras dan Nasi yang Difortifikasi dari Beras denganPencucian 

 

 Beras varietas IR 64-3 dilakukan pencucian sebanyak 2 (dua) kali, kemudian 

dilakukan pengeringan pada suhu 40
o
C, selama 6 jam. Beras hasil pengeringan tersebut, 

kemudian dilakukan penyalutan dengan konsentrasi bahan penyalut 7%b/v, 14%b/v dan 

21%b/v. Beras hasil penyalutan selanjutnya dilakukan pemasakan menjadi nasi tanpa 

dilakukan pencucian kembali. Selanjutnya dilakukan analisa kadar iodium beras hasil 

penyalutan dan nasinya. Data hasil analisa dapat dilihat pada Tabel 7. 

Berdasarkan pada Tabel 7 diatas, diketahui bahwa terjadi penurunan kadar iodium, 

meskipun beras yang ditanak menjadi nasi tanpa melalui proses pencucian. Dengan 

persentase kehilangan untuk masing-masing konsentrasi bahan penyalut adalah 97%.   
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Tabel 7. Kadar Iodium pada Beras dan Nasi yang Difortifikasi dari Beras  dengan 

Pencucian 

Konsentrasi Bahan 

Penyalut (%b/v) 

Kadar Iodium sebagai KIO3 

(ppm) 

% Kehilangan 

Iodium 

Beras Nasi 

7 73,24 1,65 97,75 

14 75,22 1,97 97,38 

21 86,34 2,57 97,02 

 

Persentase kehilangan terbesar adalah perlakuan penyalutan dengan konsentrasi 

bahan penyalut 7% b/v. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Grafik Kadar Iodium pada Beras dan Nasi yang Difortifikasi dari Beras 

dengan Pencucian 

 

 Penurunan kadar iodium pada perlakuan beras dan nasi yang difortifikasi dari beras 

dengan pencucian juga terjadi. Penurunan ini terjadi sama seperti yang terjadi pada 

perlakuan beras dan nasi dari beras tanpa pencucian. Namun apabila dibandingkan kadar 

awal iodium dari beras yang dicuci terlebih dahulu kemudian dikeringkan dan kemudian 

disalut dengan larutan fortikan lebih tinggi daripada beras tanpa pencucian yang langsung 

disalut dengan larutan fortikan. 

 Hal ini disebabkan karena pada beras yang langsung disalut dengan fortikan masih 

terdapat kotoran atau impurities (debu, serbuk beras, dedak, dll), sehingga larutan fortikan 

tidak dapat menyalut beras dengan baik. Sedangkan pada beras yang dicuci terlebih dahulu 

kemudian dikeringkan dan dilakukan penyalutan, larutan fortikan dapat melapisi beras 

dengan baik, sehingga pada saat pengukuran kadar iodium dengan metode Iodometri 

didapatkan kadar iodium lebih tinggi. Menurut Maswati (2003), menjelaskan bahwa 
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hilangnya iodat dari garam disebabkan olehbeberapa faktor antara lain karena pengepakan 

yangkurang baik, kandungan air, kelembaban udara, cahaya,impurities, dan keasaman. 

 Penurunan kadar iodium dari beras menjadi nasi baik dari beras tanpa pencucian 

yang difortifikasi dan beras dengan pencucian yang difortifikasi menunjukkan hasil yang 

hampir sama yaitu berkisar antara 1,57 – 1,65 ppm untuk konsentrasi bahan penyalut 7% 

b/v, 1,97 ppm untuk konsentrasi bahan penyalut 14% b/v dan 2,13 – 2,57 ppm untuk 

konsentrasi bahan penyalut 21% b/v. Mekanisme penurunan kadar iodium pada beras dan 

nasi terfotifikasi dari beras dengan pencucian adalah sama seperti penjelasan pada 4.2.1.1. 

 Namun apabila dirunut berdasarkan kebutuhan asupan iodium per hari untuk setiap 

kelompok umurberbeda-beda. Kebutuhan iodium untuk anak-anakadalah 40-120 μg/hari 

(0,04 – 0,12 ppm), orang dewasa 150μg/hari (0,15 ppm), sedangkan untuk ibu hamil 

danmenyusui ditambah masing-masing 25 μg/hari dan 150 μg/hari (Nugraha, 2008). 

Sedangkan dari hasil analisa kadar iodium pada nasi baik dari beras tanpa pencucian 

terfortifikasi dan beras dengan pencucian terfortifikasi adalah cukup besar, yaitu berkisar 

antara 1570 – 1650 μg/kg untuk konsentrasi bahan penyalut 7% b/v, 1970 μg/kg untuk 

konsentrasi bahan penyalut 14% b/v dan 2130 – 2570 μg/kg untuk konsentrasi bahan 

penyalut 21% b/v. Sehingga konsentrasi bahan penyalut dapat diperkecil atau konsentrasi 

KIO3 yang ditambahkan pada proses mikroenkapsulasi dapat diperkecil, sehingga dapat 

memperkecil pemakaian KIO3 yang pada akhirnya berdampak pada penurunan ongkos atau 

biaya produksi untuk pembuatan beras fortifikasi. 

 

5.2.2. Kadar Fe 

A.Kadar Fe pada Beras dan Nasi yang Difortifikasi dari Beras TanpaPencucian 

Penentuan kadar Fe dalam beras dan nasi terfortifikasi dari beras tanpa pencucian 

dilakukan dengan menggunakan metode destruksi basah yaitu pemanasan sampel (organik 

atau biologis) dengan adanya pengoksidasi kuat seperti asam-asam mineral baik tunggal 

maupun campuran. Proses ini bertujuan untuk memutuskan ikatan organologam menjadi 

ion anorganik bebas. Jika dalam sampel dimasukkan zat pengoksidasi, dipanaskan pada 

temperatur yang cukup tinggi dan dilakukan secara kontinyu pada waktu yang cukup lama, 

maka sampel akan teroksidasi sempurna sehingga meninggalkan berbagai elemen-elemen 

pada larutan asam dalam bentuk senyawa anorganik yang sesuai untuk dianalisa (Darlan, 

2012). 

Dalam penelitian ini proses destruksi menggunakan asam nitrat pekat, hal ini 

dikarenakan dalam keadaan panas asam ini merupakan oksidator kuat yang dapat 
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melarutkan hampir semua logam dan dapat mencegah pengendapan unsur. Dengan 

pemanasan hingga mendidih, proses destruksi akan lebih cepat berlangsung. Setelah proses 

destruksi selesai, kadar Fe sampel dapat ditentukan dengan metoda kurva kalibrasi dengan 

mensubstitusi nilai Y (absorbansi) yang didapat dari hasil pengukuran sampel pada alat 

Atomic Absorban Spektrofotometri terhadap persamaan garis regresi dari kurva kalibrasi 

standar. Adapun kurva kalibrasi standar dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Kurva Kalibrasi Standar Fe 

 

Hasil analisa kadar Fe pada beras tanpa pencucian yang difortifikasi, beras yang 

difortifikasi kemudian dilakukan pencucian 1 kali dan nasinya berdasarkan persamaan 

kurva kalibrasi standar Fe, dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Kadar Fe pada Beras dan Nasi yang Difortifikasi dari Beras Tanpa Pencucian  

Konsentrasi 

Bahan 

Penyalut 

(%b/v) 

Kadar Fe (ppm) % Kehilangan Fe 

Beras 

 

Beras 

cuci 1 

kali 

Nasi 

 

Beras ke Beras 

cuci 1 kali 

Beras Cuci 1 

kali ke Nasi 

Beras ke 

Nasi 

7 15,64 14,33 12,92 8,38 9,84 17,39 

14 24,61 21,81 16,22 11,38 25,63 34,09 

21 48,39 27,62 19,66 42,92 28,82 59,37 

 

 Berdasarkan pada Tabel 8 diatas, diketahui bahwa terjadi penurunan kadar Fe pada 

beras fortifikasi selama proses pengolahan menjadi nasi. Untuk lebih jelasnya penurunan 

kadar Fe selama proses pengolahan dapat dilihat pada Gambar 4.  
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Gambar 4. Grafik Kadar Fe pada Beras dan Nasi yang Difortifikasi 

 dari Beras Tanpa Pencucian 

 

Berdasarkan Tabel 8 dan Gambar 4, terlihat jelas penurunan kadar Fe selama proses 

pengolahan. Hal ini disebabkan karena pada saat proses pengolahan menjadi nasi, beras 

yang sudah disalut oleh larutan fortikan mengalami proses pencucian 1 (satu) kali sebelum 

kemudian ditanak/dimasak menjadi nasi. Pada proses pencucian inilah fortikan yang telah 

menempel pada permukaan beras terlarut dalam air dan kemudian air cucian beras tersebut 

dibuang.Menurut Fidler (2003) menerangkan bahwa fortifikasi beras dengan menggunakan 

metode penyalutan sangat rentan dan dapat hilang selama proses pencucian dan 

pemasakan.  

 Proses mikroenkapsulasi pada fortikan, dalam hal ini adalah Fe fumarat secara 

langsung dapat mengurangi dampak kehilangan selama proses pencucian dan pemasakan, 

terlebih Fe fumarat merupakan senyawa besi yang sedikit larut dalam air tetapi larut dalam 

suasana asam. Proses mikroenkapsulasi memberikan perlindungan terhadap fortikan 

terhadap dampak proses pengolahan terutama pencucian dan pemasakan. Menurut Dexter 

(1998), menjelaskan bahwa kehilangan nutrisi terbesar adalah selama proses pencucian dan 

pembilasan, diperkirakan sekitar 20% - 100% akan terbuang tergantung pada jumlah air 

yang digunakan pada saat pencucian dan pembilasan dan juga lama waktu pemasakan.. 

 Mikroenkapsulasi zat besi dimaksudkan agar zat besi tersebut tidak bersifat reaktif 

dengan iodium maupun pengotor garam lainnya, memodifikasi warna zat besi sehingga 

tidak berwarna, dan mempermudah penggunaan zat besi dalam fortifikasi (Komari,1995). 

Selain itu Fe berada dalam bentuk mikrokapsul yangbertindak sebagai barier, mencegah 

interaksiantara zat besi dan iodium atau antara zat besi denganudara. Hal ini merupakan 
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suatu keunggulan dari metode enkapsulasi. Apabila salah satu fortifikantidak disalut maka 

kemungkinan terjadi interaksiantar fortifikan atau antara fortifikan dengan udara yang akan 

mengkatalisis terjadinyaperubahan warna dan bau karat (Soeid, et al. 2006).  

Namun demikian teknik penyalutan juga memegang peranan penting Menurut 

Dexter (1998), menjelaskan bahwa kehilangan nutrisi juga tergantung pada teknik 

penyalutan yang digunakan, dengan rata-rata kehilangan nutrisi setelah proses pencucian 

dan pembilasan serta pemasakan adalah sekitar 10-30%. Namun demikian menurut 

pembilasan minimal dan pemasakan beras selama 5 menit dapat meminimalkan kehilangan 

nutrisi (Murphy, 1992 dalam Dexter 1998). 

 Hal lain yang menyebabkan turunnya kadar Fe selama proses pengolahan adalah 

asam fitat. Menurut Indrasari (2008), asam fitat pada beras banyak terdapat pada lapisan 

luar beras (aleuron). Lapisan luar beras (aleuron) yang tersosoh selama proses penyosohan 

merupakan bagian terpenting dari mutu gizi beras. Hasil penelitian menunjukkan bagian 

beras yang tersosoh juga mengandung senyawa antigizi, yang merupakan faktor pembatas 

penyerapan zat-zat gizi yang diperlukan tubuh. Bekatul pada lapisan aleuron banyak 

mengandung zat antigizi, antara lain asam fitat yang akan menurunkan nilai cerna protein 

beras dan mengikat mineral penting bagi tubuh. Derajat sosoh adalah tingkat pelepasan 

lapisan aleuron dan lembaga dari butir beras selama proses penyosohan. Jika derajat sosoh 

80%, berarti masih ada 20% lapisan aleuron yang menempel pada butir beras. Bila derajat 

sosoh mencapai 100% berarti tidak ada lapisan aleuron yang menempel pada butir beras. 

Kadar asam fitat pada beras varietas IR 64 dapat dilihat pada Tabel 9. Asam fitat atau 

garam mioinositol heksofosfat merupakan unsurpenting dalam lapisan aleuron danlembaga 

pada semua biji serealia. Asam fitat merupakan bentukutama unsur P dalam tanaman dan 

juga salah satu zat antigizi yangterdapat pada beras. Senyawa inisulit dicerna sehingga P 

yang adatidak dapat digunakan tubuh. Asamfitat dapat mengikat elemen-elemen mineral, 

terutama kalsium,magnesium, besi, dan seng, sehingga menurunkan ketersediaan mineral-

mineral tersebut bagi tubuh (Indrasari, 2008). 
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Tabel 9. Mutu Gizi dan Antigizi Beras Glosor dan Beras Kristal dari Varietas IR 64 dan 

Muncul 

Mutu Gizi dan Antigizi Beras Glosor Beras Kristal 

IR 64 Muncul IR 64 Muncul 

Lemak (%) 0,45 0,48 0,15 0,32 

Protein (%) 8,25 9,36 8,02 9,08 

Serat Kasar (%) 0,20 0,27 0,06 0,07 

Abu (%) 0,98 0,98 0,65 0,75 

Air (%) 10,14 13,32 10,10 10,16 

Karbohidrat (%) 79,98 78,58 81,36 79,51 

Energi (kal) 367,99 366,65 370,65 367,07 

Asam Fitat (%) 0,074 0,088 0,023 0,031 

Sumber : Indrasari, 2008. 

 Asam fitat akan mengikat mineral Fe menjadi Fe
3+

 -fitat. Fe
3+

-fitat merupakan 

senyawa yang tidak larut dalam air (Thompson and Erdman, 1982). Secara teori menurut 

Darlan (2012), menjelaskan bahwa sumber Fe yang diguanakan adalah larutan besi (III) 

klorida (FeCl3.6H2O). Penambahan larutan FeCl3.6H2O akan menyebabkan fitat berada 

dalam kesetimbangan Fe-fitat dengan persamaan reaksi : 

[Fe(OH)2)6]
3+

 + fitat                    Fe
3+

-fitat(s) + 6H2O 

 Pemberian ammonium tiosianat menyebabkan terbentuk larutan berwarna merah 

bata. Reaksi yang terjadi pembentukan komplek antara ion feri [Fe(OH)2)6]
3+ 

dan ion 

tiosianat (SCN
-
) menghasilkan feri tiosianat dengan persamaan reaksi : 

[Fe(OH)2)6]
3+ 

+ SCN
-
                   [Fe(OH2)5(SCN)]

2+
 + H2O 

Ion ferri yang telah membentuk komplek dengan fitat tidak lagi dapat bereaksi dengan ion-

ion tiosianat. Ion [Fe(OH2)5(SCN)]
2+

 adalah ion komplek berwarna merah bata. Dalam 

larutan, ion ferri (Fe
3+

) bertindak sebagai komplek oktahedral terhidrat yaitu Fe(H2O)6
3+

. 

Adanya ion tiosianat (SCN
-
), satu molekul ligan air akan digantikan ligan SCN

-
 dan akan 

menghasilkan ion ferri tiosianat [Fe(OH2)5(SCN)]
2+

. Ion komplek [Fe(OH2)5(SCN)]
2+

 yang 

terbentuk mudah diekstraksi dengan eter atau amil alkohol. Penggunaan amil alkohol lebih 

direkomendasikan dibandingkan eter, karena eter lebih cepat menguap dibandingkan amil 

alkohol. Kesetimbangan dalam fasa amil alkohol reaksinya adalah sebagai berikut : 

[Fe(OH2)5(SCN)]
2+

 + fitat                     Fe-fitat + SCN
-
 + 5H2O 

Berdasarkan reaksi kesetimbangan tersebut, jika fitat (reaktan) yang ditambahkan makin 

banyak, reaksi akan bergeser ke kanan (pembentuk produk), Fe
3+

-fitat terbentuk lebih 

banyak dan komplek [Fe(OH2)5(SCN)]
2+

 yang ada akan semakin berkurang, artinya jumlah 

ion [Fe(OH)2)6]
3+ 

dan (SCN
-
) juga akan berkurang. 
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 Menurut Darlan (2012), menjelaskan bahwa semakin banyak ion Fe yang 

direaksikan akan memberikan kesempatan lebih luas mineral tersebut untuk terikat dengan 

asam fitat. Hal ini terlihat dengan semakin tinggi jumlah Fe yang direaksikan akan semakin 

tinggi Fe yang terikat oleh fitat yang ditandai dengan berkurangnya % hasil Fe non-fitat. 

Menurut Thompson and Erdman (1982) menjelaskan bahwa hal tersebut karena adanya 

gugus sulfat yang dapat merubah koordinasi ligan dengan ion ferri. Ikatan sulfat dengan 

beberapa logam transisi stabil dalam larutan air. Jika terbentuk ikatan antara sulfat dan ion 

ferri, maka ion ferri tidak lagi leluasa untuk mengikat fitat sehingga rasio Fe : fitat yang 

dibutuhkan untuk berikatan akan meningkat. Tanpa adanya ion sulfat, ion ferri hanya 

mampu mengikat satu anion fitat maka dapat disimpulkan bahwa Fe yang dibutuhkan 

untuk mengikat fitat lebih banyak dengan semakin banyaknya sulfat yang ditambahkan 

sehingga Fe non fitat semakin sedikit. 

 Berdasarkan pada penjelasan tersebut datas terlihat jelas bahwa semakin banyak 

konsentrasi bahan penyalut yang mengandung fortikan Fe ditambahkan, maka semakin 

tinggi pula persentasi tingkat kehilangan Fe. Hal ini dimungkinkan adanya kandungan 

asam fitat pada beras varietas IR 64-3 yang digunakan sebagai vehicle untuk fortifikasi zat 

gizi mikro Fe. 

 Kebutuhan asupan Fe per hari berdasarkan umur dan jenis kelamin adalah 

bervariasi. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 10 dan 11. 

Pada Tabel 11, 5% menunjukkan absorbsi atau penyerapan Fe sangat rendah yang 

diasumsikan bahwa makanan yang dikonsumsi (diets) adalah sereal, umbi-umbian dan 

hampir tidak mengkonsumsi ikan, daging unggas, daging atau asam arkorbat. Sementara 

itu jika terdapat sedikitnya bahan pangan hewani dan asam askorbat dalam makanan yang 

dikonsumsi maka absorbsi atau penyerapan Fe dalam tubuh adalah 10%. Sedangkan jika 

terdapat banyak bahan pangan hewani dan asam askorbat dalam makanan yang 

dikonsumsi, maka perkiraan penyerapan Fe nya adalah 15% (Fidler, 2003). 

Berdasarkan hasil analisa kadar Fe pada Tabel 8, pada nasi terdapat kadar Fe sebesar 12,92 

ppm untuk konsentrasi bahan penyalut 7% b/v, 16,22 ppm untuk konsentrasi bahan 

penyalut 14% b/v dan 19,66 ppm untuk konsentrasi bahan penyalut 21% b/v. Kadar Fe 

tersebut sesuai dengan standar kebutuhan asupan harian Fe (mg/hari) sesuai dengan Tabel 

10 dan 11.  
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Tabel 10.DRI as Intakes for Individual for Iron (mg/day) as Recommended by The Food 

and Nutrition Board, Institute of Medicine-National Academy of Science 

 
Sumber : Fidler, 2003. 

 

Tabel 11.WHO/FAO Recommendations for Iron Intakes (mg/day) by age and Gender 

Group according to Iron Bioavailability in Different Types of Diet 

 
Keterangan : * : Non-menstruasi 

Sumber : Fidler, (2003) 
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B. Kadar Fe pada Beras yang Difortifikasi dari Beras denganPencucian 

 

 Beras dilakukan pencucian sebanyak 2 (dua) kali, kemudian dilakukan pengeringan 

pada suhu 40
o
C, selama 6 jam. Beras hasil pengeringan tersebut, kemudian dilakukan 

penyalutan dengan konsentrasi 7%b/v, 14%b/v dan 21%b/v. Beras hasil penyalutan 

selanjutnya dilakukan pemasakan menjadi nasi tanpa dilakukan pencucian kembali. 

Selanjutnya dilakukan analisa kadar Fe beras hasil penyalutan dan nasinya. Data hasil 

analisa dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Kadar Fe pada Beras yang Difortifikasi dari Beras denganPencucian 

 

Konsentrasi Bahan Penyalut 

(%b/v) 
Kadar Fe (ppm) 

7 17,25 

14 22,82 

21 36,96 

 

Berdasarkan pada Tabel 12 diatas, diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi 

bahan penyalut, semakin tinggi pula kadar Fe yang terdapat pada beras dengan pencucian 

dan nasinya. Namun apabila dibandingkan dengan kadar Fe pada beras terfortifikasi dari 

beras tanpa pencucian (Tabel 8), kadar Fe beras terfortifikasi dari beras dengan pencucian 

lebih rendah. Hal ini salah satunya diduga disebabkan karena kurang optimalnya proses 

penyalutan dan tidak homogennya proses pengambilan sampel pada saat analisa. Selain itu 

beras terfortifikasi dari beras dengan pencucian sudah tidak ada zat pengotor (impurities), 

dimana zat pengotor ini terdiri dari (dedak, bekatul, kulit ari (aleuron), dll) yang 

didalamnya mengandung mineral Fe, sehingga yang teranalisa hanyalah Fe dari bahan 

penyalut saja. Menurut Dexter (1998) menjelaskan bahwa kehilangan nutrisi terbesar 

adalah selama proses pencucian dan pembilasan, diperkirakan sekitar 20% - 100% akan 

terbuang tergantung pada jumlah air yang digunakan pada saat pencucian dan pembilasan 

dan juga lama waktu pemasakan.  

 

5.2.3.  Kadar Vitamin A 

A. Kadar vitamin A dalam Beras Fortifikasi 

Kadar vitamin A dalam beras fortifikasi ditentukan dengan menggunakan metoda 

High Performance Liquid Chromatography (HPLC) dan untuk melihat stabilitas bahan 

pengkapsul selama proses pengolahan yang meliputi pencucian dan pemasakan, maka 

dilakukan juga analisis kadar vitamin A terhadap beras fortifikasi setelah melalui 
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pencucian 1 (satu) kali dan pemasakan (analisis kadar vitamin A pada nasi). Pencucian 

beras dilakukan dengan menimbang beras sebanyak 100 g dan ditambahkan 200 mL air, 

kemudian beras diputar searah jarum jam sebanyak satu kali putaran dengan menggunakan 

tangan. 

Dari hasil analisis ternyata bahan pengkapsul yang digunakan mengandung vitamin 

A sebanyak6,3678 ppm. Hasil analisis kadar vitamin A terhadap beras fortifikasi dapat 

dilihat pada Tabel 13.  

Tabel 13. Hasil analisis vitamin A pada beras fortifikasi 

Sampel Vitamin A (ppm) 

A 

B 

C 

 

0,9232 

1,114 

1,7908 

 

 

 Hasil analisis menginformasikan bahwa kadarvitamin A dari beras fortifikasi jauh 

lebih rendah dibandingkan dengan bahan pengkapsul. Pada beras A terjadi kehilangan 

vitamin A sebesar 85,50 % ; beras B 82,50 % dan beras C sebesar 71,88 %. Hal ini 

diantaranya disebabkan terjadi peningkatan suhu pada saat dilakukan fortifikasi yang 

mengakibatkan kerusakan vitamin A, karena sifat vitamin A yang mudah rusak oleh 

oksidasi terutama dalam keadaan panas (Aini, 2008). Kromatogram vitamin A dalam beras 

fortifikasi dapat dilihat pada Gambar 5, 6 dan 7. 

 
Gambar 5. Kromatogram beras fortifikasi A (0,7 g/10 mL) 
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Gambar 6. Kromatogram beras fortifikasi B (1,4 g/10 mL) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kromatogram beras fortifikasi C (2,1 g/10 mL) 

B.  Kadar vitamin A dalam Nasi Fortifikasi 

 Untuk mengetahui stabilitas vitamin A , analisis hanya dilakukan pada beras 

fortifikasi dengan penambahan fortifikan 2,1 g/ 10 mL. Hasil analisis kadar vitamin A 

terhadap beras fortifikasi setelah melalui pencucian satu kali adalah sebesar 1,4019 

ppm.Dalam hal ini terjadi kehilangan vitamin A sebesar 21,76 %, kehilangan tersebut 

disebabkan sebagian besar fortifikan yang terdapat dalam bahan pengkapsul hanya 

melapisi bagian luar dari butiran beras dan hanya sebagian kecil meresap masuk ke dalam 

beras, sehingga pada waktu pencucian, vitamin A tersebut turut terbuang bersama air 

pencucian. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 8 yang memperlihatkan kromatogram hasil 

analisis beras fortifikasi, dimana beras dihancurkan terlebih dahulu sebelum dianalisis 
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(untuk mengetahui apakah vitamin A meresap ke dalam beras). Kromatogram 

memperlihatkan puncak yang melebar dan tidak terpisah sempurna dengan puncak yang 

lain, sehingga keberadaan vitamin A tidak dapat diketahui dengan jelas.  

 

Gambar 8. Kromatogram beras fortifikasi bubuk 

Hasil analisis pada nasi fortifikasi diperolehkadar vitamin A sebesar 1,0000ppm, 

terjadi kehilangan vitamin A sebesar 44,16 %.Kehilangan ini disebabkan adanya kontak 

dengan suhu tinggi dalam waktu yang cukup lama menyebabkan rusaknya vitamin A (Aini, 

2008). 

C.  Interaksi Iodium dan Vitamin A dalam Beras dan Nasi Fortifikasi 

 Pada Tabel 14 dapat dilihat penurunan kadar iodium (sebagai KIO3) dan vitamin A 

dari mulai beras hingga menjadi nasi. Kadar iodium dan vitamin A dalam bahan 

pengkapsul berturut-turut adalah 47425,16 ppm dan 6,3678 ppm. Penurunan kadar 

iodiumdan vitamin A berawalpada proses pembuatan bahan pengkapsul,kerusakan kedua 

zat gizi mikro tersebut dimulai pada tahap homogenisasi II yang bertujuan agar partikel 

kalium iodat dan vitamin A dapat berikatan sempurna dengan partikel whey dan 

maltodekstrin, homogenisasi dilakukan selama 15ʺ dengan kecepatan 11.000 rpm, proses 

homogenisasi mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu sehingga terjadi kerusakan 

iodium, karena iodium bersifat tidak stabil terhadap panas (Imamkhasani, 2002).  

Tahap selanjutnya adalah pengeringan dengan spray dryer pada suhu170°Cdan laju 

alir 15 mL/menit. Pada tahap ini, larutan bahan pengkapsul dengan sengaja dikontakkan 

dengan udara panas dalam waktu yang cukup lama.Akibatnya terjadi penurunan kadar 

iodium pada produk bahan pengkapsul yang dihasilkan, karena iodium bersifat sensitif 

terhadap suhu tinggi, cahaya dan mudah menguap (Yogaswara, 2008). 
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Tabel 14. Kadar iodium (sebagai KIO3) dan vitamin A selama proses pengolahan  

 

 Beras 
Beras dengan satu 

kali pencucian 
Nasi 

KIO3(ppm)    

A 38,52 24,88 1,57 

B 47,84 41,02 1,97 

C 59,91 55,45 2,13 

Vitamin A (ppm)    

A 0,92 - - 

B 1,11 - - 

C 1,79 1,40 1,00 

( - ) = tidak dilakukan  

Demikian juga halnya dengan vitamin A yang juga bersifat mudah teroksidasi 

dengan adanya panas sehingga proses homogenisasi dan pengeringan juga akan 

menyebabkan penurunan kadar vitamin A pada produk bahan pengkapsul, disamping itu 

adanya mineral lain dalam hal ini iodium yang ditambahkan pada bahan pengkapsul juga 

menjadi salah satu penyebab teroksidasinya vitamin A (Anonim,2010). 

Selain hal tersebut di atas penurunan kadar iodium dan vitamin A pada beras 

fortifikasi juga dipengaruhi oleh metoda penyalutan yang digunakan. 

Hasil analisis kadar iodium dan vitamin A terhadap beras fortifikasi menunjukkan 

peningkatan sesuai dengan meningkatnya konsentrasi fortifikan yang ditambahkan. 

Dengan meningkatnya konsentrasi fortifikan maka terjadi peningkatan pula pada jumlah 

maltodekstrin yang terdapat pada beras fortifikasi. Peningkatan jumlah maltodektrin ini 

Menurut Master (1979) dalam Badarudin (2006) akan menyebabkan bertambahnya total 

padatan sehingga kadar air beras fortifikasi akan semakin menurun, rendahnya kadar air  

mengakibat terjadinya peningkatan kadar iodium dan vitamin A. 

 Hasil analisis kadar iodium dan vitamin A untuk beras fortifikasi yang telah melalui 

proses pencucian juga memperlihatkan adanya penurunan.Iodium memiliki sifat mudah 

larut dalam air (Imamkhasani, 2002), sehingga pada waktu pencucian sebagian iodium 

turut terbuang bersama air pencucian, hal ini menyebabkan terjadinya penurunan kadar 

iodium. Sama halnya dengan vitamin A,  vitamin A mempunyai sifat yang tidak dapat larut 

dalam air, sehingga vitamin A melalui bahan pengkapsul tidak dapat meresap masuk ke 

dalam butiran beras dengan sempurna, sebagian besar vitamin A yang terdapat di dalam 
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bahan pengkapsul menyelimuti bagian luar butiran beras dan pada saat pencucian vitamin 

A tersebut turut terbuang bersama air pencucian. 

Pada nasi fortifikasi, hasil analisis menunjukkan masih terdapatnya iodium dan 

vitamin A,walaupun terjadi penurunan konsentrasi yang cukup besar yang disebabkan 

adanya kontak dengan panas dalam waktu yang cukup lama, dimana iodium dan vitamin A 

merupakan zat gizi yang sensitive terhadap panas. Kadar iodium yang terdapat pada nasi 

fortifikasi adalah sebesar 2,13 ppm atau 2.130 µg/g, sedangkan kebutuhan akan iodium 

perhari bagi orang dewasa 150 µg (Syafaruddin, 2007). Sedangkan kadar vitamin A yang 

masih terdapat pada nasi fortifikasi adalah sebesar 1,000 ppm atau 1000  µg/g, adapun 

menurut FAO/WHO kebutuhan orang dewasa terhadap vitamin A berkisar antara 500 – 

600 µg. 

Pada penelitian ini, nasi fortifikasi yang dihasilkan mengandung dua zat gizi mikro 

yaitu iodium dan vitamin A dan menurut Budiman, Dewi dan Muljati (2007), adanya 

vitamin A yang terdapat bersama-sama dengan iodium akan meningkatkan efikasi iodium 

ketika dikonsumsi. 

 

D. Verifikasi Metoda 

 Tahap awal dari analisis kadar vitamin A pada beras fortifikasi dengan 

menggunakan metoda HPLC adalah mencari kondisi optimal untuk analisis vitamin A agar 

diperoleh hasil yang maksimal. Hal ini dilakukan sehubungan dengan adanya perbedaan 

alat yang digunakan dan reagen yang tersedia. Referensi yang diperoleh dari Jurnal 

Departement of Chemistry, Spain menginformasikan bahwa kolom yang digunakan adalah 

150 x 3,9 mm I.D. dengan fase gerak Asetonitril-tetrahidrofuran-air (55 – 37 – 8, v/v), 

larutan pengekstraksi adalah metanol. Detektor Photodiode Array, infra red dengan NEC 

power mate 386/33i dan pengukuran dilakukan pada λ 325 nm. Sedangkan kolom yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kolom C 18 dengan detektor jenis UV. 

 Kondisi optimal yang diperoleh untuk analisis vitamin A adalah sebagai berikut, 

untuk fasa gerak digunakan metanol 100 %, sedangkan larutan pengekstraksi digunakan 

campuran acetonitril dan diklorometan dengan perbandingan 5 : 3. Pengukuran dilakukan 

pada λ 369 nm. 

 Tahap selanjutnya adalah verifikasi metoda, verifikasi metoda dilakukan untuk 

membuktikan terpenuhinya persyaratan untuk penggunaan.Parameter yang digunakan 

dalam verifikasi metoda dalam penelitian ini adalah, kecermatan (akurasi) dan 

keseksamaan (presisi)serta linieritas. 
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 Kecermatan merupakan ukuran yang menunjukan derajat kedekatan hasil analisis 

dengan kadar sesungguhnya pada kondisi yang dipersyaratkan (kadang disebut trueness), 

dinyatakan sebagai persen perolehan kembali analit yang ditambahkan. Pada penelitian ini 

pengujian kecermatan dilakukan dengan cara, sejumlah tertentu analit ditambahkan 

kedalam sampel dan dianalisis. Selisih kedua hasil dibandingkan terhadap nilai sebenarnya 

yang ditambahkan.Kecermatan yang diperoleh adalah 91,07 %, kecermatan yang baik 

berada pada rentang 80 % - 120 % (Miller, 2010).  

 

Gambar 9. Kromatogram hasil uji kecermatan 

Keseksamaan (presisi) merupakan ukuran yang menunjukkan derajat 

keberulangan/kesesuaian antara hasil uji individual, diukur melalui penyebaran hasil 

individual dari rerata pada kondisi yang dipersyaratkan. Diukur sebagai simpangan baku 

(SB) atau simpangan baku relatif (SBR) yang dinyatakan sebagai Koefisien Variasi (KV). 

Pada penelitian ini keseksamaan dilakukan dengan cara mengukur 7 (tujuh) sampel dengan 

konsentrasi yang sama. SBR dari hasil pengukuran keseksamaan (presisi) vitamin A pada 

konsentrasi 15,00 ppm adalah 0,89 %. SBR yang dipersyaratkan bagi presisi yang baik 

adalah ≤ 2 % (Standard Methods, 2005).Kromatogram yang dihasilkan pada pengujian 

keseksamaan dapat dilihat pada Gambar 9. 

Kurva kalibrasi merupakan hubungan antara respon instrumen dan konsentrasi 

analit yang diketahui. Kurva kalibrasi untuk setiap analit harus dibuat dengan matrik yang 

sama dan merupakan rentang dari nilai yang diantisipasi (CDER, 2001 dalam Ridwanna, 

2008). 
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Gambar 10. Kromatogram standar vitamin A dengan konsentrasi 15 ppm 

Linieritas adalah kemampuan metode analisis yang memberikan respon, yang 

secara langsung atau setelah transformasi matematika, proporsional dengan konsentrasi 

analit dalam rentang tertentu. Hubungan linier yang ideal dicapai jika perpotongan garis 

kurva linier dengan sumbu Y disebut juga sebagai intercept sama dengan 0 dan koefisien 

korelasi (r) mendekati ± 1, tergantung arah garis.(Ridwanna, 2008). 

Kurva kalibrasi dibuat pada rentang 0 ppm, 3ppm, 6 ppm, 9 ppm, 12 ppm, 15 ppm, 

18 ppm dan 21 ppm. Koefisien korelasi yang diperoleh adalah 0,995 dan grafik kurva 

kalibrasi dapat dilihat pada Gambar 11. 

Hasil verifikasi metoda menunjukkan bahwa pengujian kecermatan memberikan 

hasil  91,07 %, keseksamaan 0,89 %, koefisien korelasi 0,995.Hal ini menunjukkan bahwa 

metoda tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk digunakan pada analisis vitamin A, 

karena persyaratan yang harus dipenuhi untuk kecermatan adalah berkisar 80 – 120 % 

(Miller, 2010). 

 

Gambar 11. Kurva kalibrasi vitamin A 
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Adapun persyaratan keseksamaan,di dalam Standard Method (2005) dinyatakan adalah ≤ 2 

% dan koefosien korelasi mendekati 1 (Ridwanna, 2008). 

 

5.2.4.  Penentuan Kinetika Penurunan Kadar Iodium dan Umur Simpan dalam Beras 

Fortifikasi   

 

Dalam penelitian utama, dilakukan proses pembuatan beras fortifikasi iodium. Bahan 

pengkapsul yang dihasilkan dari penelitian pendahuluan dengan formulasi yang telah 

ditetapkan dari penelitian sebelumnya, diaplikasikan kepermukaan beras dengan teknik 

pengkabutan (penyemprotan). Beras sebanyak 1200 gram dimasukkan kedalam alat molen 

dryer kemudian disemprotkan suspensi mikrokapsul dengan konsentrasi 0,7 gram/10 ml 

dengan menggunakan alat air brush sambil sesekali diaduk agak bahan pengkapsul merata 

disetiap permukaan butir beras. Dosis ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan iodium 

pada tubuh orang dewasa sebesar 150-175µg per hari. Kemudian tiap-tiap sampel beras 

fortifikasi dimasukkan kedalam kantung plastik HDPE dan disimpan selama 192 jam 

dalam kondisi suhu yang berbeda yaitu 25
o
C, 40

o
C dan 65

o
C. Sampel-sampel tersebut 

diukur kadar iodiumnya setiap 48 jam sekali dengan menggunakan metode iodometri, 

untuk selanjutnya dicari laju penurunan kadar iodium selama masa penyimpanan dengan 

menggunakan persamaan Arrhenius. 

Beras dipilih sebagai bahan pembawa fortifikasi iodium karena beras merupakan 

makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia dan beras tidak menimbulkan reaksi 

dengan bahan inti maupun bahan pengkapsul. Selain itu, pati beras tersusun dari 

duapolimerkarbohidrat, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa memiliki struktur yang 

tidak bercabang, sedangkan amilopektin memiliki struktur bercabang dan cenderung 

bersifat lengket. Amilosa dan amilopektin tersebut dapat berikatan dengan iodium 

(Anonim, 2013). 

Penelitian ini menggunakan formulasi bahan pengkapsul sesuai dengan penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu maltodekstrin : whey tahu sebesar 70:30, dan 

penambahan KIO3 sebesar 7,5% dari total berat bahan campuran maltodekstrin dan whey 

tahu. Setelah dilakukan proses pembuatan bahan pengkapsul tersebut, dapat diketahui 

bahwa kadar iodium dalam bahan pengkapsul sebesar 45164,15 ppm. Jika digunakan 

bahan pengkapsul sebesar 0,7 gram yang dilarutkan dalam 10 ml aquadest maka terdapat 

sekitar 3161,49 ppm iodium dalam larutan bahan pengkapsul. Larutan tersebut 

disemprotkan kepermukaan beras sebanyak 1,2 kg. Sehingga diketahui kadar iodium 

dipermukaan beras secara teoritis sebesar 26,34575 ppm.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Polimer
http://id.wikipedia.org/wiki/Polimer
http://id.wikipedia.org/wiki/Polimer
http://id.wikipedia.org/wiki/Amilosa
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Berdasarkan hasil analisis kadar iodium dengan metoda iodometri, dapat diketahui 

bahwa semakin lama disimpan kadar iodium dalam beras fortifikasi semakin sedikit. 

Penurunan kadar iodium selama penyimpanan dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi kestabilan iodium dalam beras fortifikasi, seperti cahaya, suhu 

tinggi, jenis kemasan, oksidasi oleh udara, teknik pengemasan dan waktu 

penyimpanan.(Diosady, L.L., et al., 2002). 

Tabel 15. Jumlah kadar iodium dalam beras fortifikasi selama masa penyimpanan. 

Suhu Jam V titrasi (ml) W sampel (g) Kadar Iodium (ppm) 

25
o
C 

0 1,95 25,1524 26,2688 

48 0,95 25,0391 12,8555 

96 0,75 25,0911 10,1281 

144 0,4 25,0098 5,4192 

192 0,2 25,0922 2,7091 

40
o
C 

0 1,95 25,1524 26,2688 

48 1,05 25,0738 14,1891 

96 0,75 25,0495 10,1449 

144 0,6 25,0262 8,1235 

192 0,05 25,0518 0,6763 

65
o
C 

0 1,95 25,1524 26,2688 

48 1,65 25,0741 22,2969 

96 0,8 25,0160 10,8357 

144 0,5 25,0401 6,7658 

192 0,05 25,0739 0,6756 

 

Berdasarkan data hasil penelitian, dapat diketahui bahwa beras fortifikasi yang 

disimpan dalam suhu 25
o
C dinilai lebih baik dibanding beras fortifikasi yang disimpan 

dalam suhu 40
o
C dan 65

o
C, karena walaupun ketiganya menunjukkan adanya penurunan 

kadar iodium, namun beras fortifikasi yang disimpan dalam suhu 25
o
C masih dapat 

mempertahankan kadar iodiumnya hingga batas yang tidak terlalu rendah bila 

dibandingkan dengan kadar iodium dalam beras fortifikasi yang disimpan didalam suhu 

40
o
C dan 65

o
C. Hal ini dapat disebabkan karena pada suhu penyimpanan 40

o
C dan 65

o
C 

menimbulkan adanya uap air dalam kemasan beras fortifikasi, sehingga semakin lama 

disimpan kadar iodium semakin banyak berkurang akibat adanya penguapan. Menurut 

Anggrahini dkk (1997) suhu penyimpanan dan kondisi penyimpanan bahan pangan yang 

mengandung iodium berpengaruh terhadap kadar kandungan iodium dalam bahan pangan, 

semakin tinggi suhu penyimpanan maka semakin sedikit kadar iodiumnya. 

Dalam penelitian ini digunakan plastik HDPE transparan dengan ketebalan 0,8 mm 

untuk mengemas sampel beras fortifikasi. Karena menurut Diosady et.al (1997), bahan 
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pengemas yang biasa digunakan untuk mengemas garam beriodium diantaranya kertas, 

plastik HDPE dan LDPE, dan kantung anyaman yang terbuat dari jerami atau plastik 

HDPE. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa kantung plastik HDPE yang tidak 

dianyam merupakan bahan yang paling baik untuk menghambat kelembaban udara, 

sehingga dapat mempertahankan tingkat kelembaban udara dalam garam selama proses 

distribusi, sehingga dapat meminimalisir hilangnya iodium dalam garam setelah 

penyerapan reaksi kimia. 

Pada dasarnya, mikroenkapsulasi iodium bertujuan untuk mendapatkan fortifikan 

iodium yang lebih stabil. Iodium yang digunakan bersumber dari KIO3 karena sifatnya 

yang lebih stabil dibanding senyawa iodium dalam bentuk lain. Pada proses fortifikasi 

iodium, dilakukan beberapa modifikasi, yaitu pencampuran KIO3 dengan maltodekstrin 

dan whey tahu. Hasil yang diperoleh dari mikroenkapsulasi iodium adalah 

mikroenkapsulan yang tidak mudah larut dalam air sehingga dapat meminimalisir resiko 

kehilangan iodium akibat proses fisika dan kimia pada beras fortifikasi. (Wiwit, dkk., 

2012). 

Whey tahu dipilih sebagai salah satu bahan dasar pembutan mikrokapsul, karena 

menurut Hodge dan Osman (1976), adanya bahan pengisi  jenis pati (maltodekstrin) yang 

dicampurkan dengan whey tahu menghasilkan kelarutan tepung whey tahu yang lebih 

rendah. Bentuk butir pati berupa semikristalin yang terdiri dari unit kristal dan unit amorf. 

Bagian amorf dapat menyerap air dingin hingga 30% tanpa merusak struktur pati, diduga 

bahwa amilopektin merupakan komponen yang berperan terhadap sifat-sifat kristal dari 

granula pati. Pendapat ini dikuatkan oleh Wong (1989) dan Be Miller (1992) yang 

menyatakan bahwa amilopektin berikatan dengan rantai lurus amilosa membentuk area 

misel-misel kristal, sebagai akibat dari terbentuknya ikatan hidrogen ini granula pati tidak 

larut didalam air dingin. Bahan pengkapsul yang berkualitas baik adalah bahan pengkapsul 

yang memiliki daya larut yang rendah, sehingga dapat melepaskan bahan inti pada kondisi 

yang dikehendaki (controlled release). 

Kalium Iodat (KIO3)memiliki sifat yang cukup stabil dibanding senyawa iodium 

jenis lain, kendati demikian, KIO3 juga bersifat sensitif terhadap suhu tinggi, cahaya, 

mudah menguap, dan mudah larut dalam air. Untuk itu digunakan teknik mikroenkapsulasi 

dengan menggunakan campuran maltodekstrin dan whey tahu sebagai bahan pengkapsul. 

Maltodekstrin bersifat sebagai pati yang dapat berfungsi sebagai pengental dan bahan 

pengemulsi yang baik, tidak menimbulkan reaksi dengan bahan inti, dispersi cepat, mampu 

membentuk lapisan film sehingga dapat membungkus bahan inti (iodium) secara 
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sempurna, membentuk sifat higroskopis dan sifat browning yang rendah, mampu 

menghambat kristalisasi, memiliki daya ikat yang kuat, harga yang relatif murah dan 

ketersediaannya terjamin, namun maltodekstrin bersifat mudah larut didalam air. Untuk 

menutupi kelemahan dari sifat maltodekstrin tersebut, maka ditambahkan whey tahu. 

Whey tahu merupakan air buangan sisa proses penggumpalan tahu. Di dalam whey tahu 

masih terdapat sisa protein, karbohidrat dan lemak nabati. Kandungan protein dalam whey 

tahu dapat melindungi iodium selama proses pengeringan, karena protein mampu 

membentuk lapisan film tipis yang dapat meningkatkan perolehan kembali iodium. 

Kandungan karbohidrat dan lemak didalam whey tahu dapat meningkatkan kepadatan 

bahan pengkapsul, mempengaruhi sifat emulsifikasi dan sifat adsorpsi antar muka partikel-

partikel whey tahu serta lapisan tipis yang terbentuk pada pencampuran bahan pengkapsul 

iodium sehingga bahan pengkapsul tidak mudah larut dalam air, selain itu whey tahu 

memiliki harga yang murah dan ketersediaannya tidak terbatas. Dalam penelitian ini 

digunakan whey tahu dalam bentuk serbuk, yang diperoleh dari endapan whey tahu cair 

yang dikeringkan. (Fajri, 2002., Yuliani 2007). 

Spray drying berguna untuk bahan makanan yang sensitif terhadap panas karena 

proses pengeringan berlangsung sangat cepat, namun bagaimanapun juga masih terdapat 

kehilangan bahan aktif yang memiliki titik didih rendah. Sifat fisik dari mikrokapsul 

tergantung pada suhu udara panas (±150
o
C- 200

o
C), keseragaman dalam pengkabutan 

emulsi, kadar kepadatan dari emulsi ( ± 30% - 70%)dan suhu emulsi. Keuntungan spray 

drying mencakup keanekaragaman dan ketersediaan mesin, kualitas mikrokapsul yang 

tetap baik, berbagai ukuran partikel yang dapat diproduksi, dan kemampuan dispersibilitas 

yang baik dalam media berair. Beberapa kerugian yang diperoleh di antaranya kehilangan 

bahan aktif dengan titik didih rendah, adanya proses oksidasi dalam senyawa penyedap 

rasa, dan keterbatasan pada pilihan bahan dinding, dimana bahan dinding harus dapat larut 

pada air dengan jumlah yang layak. (Paramita, 2010). Hasil perhitungan dengan 

menggunakan persamaan Arrhenius untuk mengetahui laju penurunan kadar iodium dalam 

beras fortifikasi dapat dilihat dalam tabel 16. 
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Tabel 16. Laju penurunan kadar iodium dalam beras fortifikasi dengan persamaan 

Arrhenius. 

Lama 

Penyimpanan 

(jam) 

Suhu (
o
C) 

25
o
C 40

o
C 65

o
C 

Kadar 

Iodium 

(ppm) 

ln C
a 

Kadar 

Iodium 

(ppm) 

ln C
a
 

Kadar 

Iodium 

(ppm) 

ln C
a
 

0 26,2688 3,2684 26,2688 3,2684 26,2688 3,2684 

48 12,8555 2,5538 14,1891 2,6525 22,2969 3,1044 

96 10,1281 2,3153 10,1449 2,3170 10,8357 2,3828 

144 5,4192 1,6899 8,1235 2,0947 6,7658 1,9119 

192 2,7091 0,9966 0,6763 0,00 0,6756 0,00 

*ln C
a
 = penurunan kadar iodium 

 
 

Gambar 12.  Kurva regresi linier hubungan antara lama penyimpanan dengan ln C
a
 

(penurunan kadar iodium) pada suhu yang berbeda. 

Gambar kurva tersebut diatas memperjelas laju penurunan kadar iodium dalam beras 

fortifikasi selama masa penyimpanan pada suhu yang berbeda. Dapat diketahui bahwa 

penyimpanan pada suhu 25
o
C memiliki angka minimum hingga 0,9966. Nilai ini tentu 

masih dianggap cukup tinggi apabila dibandingkan dengan laju penurunan kadar iodium 

pada suhu 40
o
C dan 65

o
C yang mencapai angka dibawah nol (-0,3911 dan -0,3922) atau 

sama dengan nol, hal ini menandakan bahwa kandungan iodium telah rusak. 
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Tabel 17. Hubungan konstanta penurunan kadar iodium (k) dengan suhu (1/T). 

Suhu Suhu (T+273) 1/T k ln k 

25
o
C 298 0,003356 0,0113 -4,4829 

40
o
C 313 0,003195 0,0148 -4,2131 

65
o
C 338 0,002958 0,0161 -4,1289 

 

Apabila setiap nilai k dan 1/T diplotkan dalam sebuah grafik, maka akan diperoleh 

grafik seperti pada gambar berikut : 

 
Gambar 13. Grafik hubungan antara 1/T dengan ln k 

 

Energi aktivasi (Ea) = 1,986 kal/mol k (-852) 

 = 1692 kkal mol
-1

 K
-1 

ln ko = A
 

ln ko = -1,5738
 

ko = 0,2073 

 

Laju penurunan kadar iodium dalam beras fortifikasi selama penyimpanan dengan 

menggunakan persamaan Arrhenius adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 18. Nilai laju penurunan kadar iodium dan umur simpan produk beras fortifikasi 

dalam suhu yang bervariasi. 

Variasi Suhu 
Laju Penurunan Kadar Iodium 

(ppm/jam) 
Umur Simpan (hari) 

25
o
C 0,0119 92 

40
o
C 0,0136 80 

65
o
C 0,0167 65 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan persamaan Arrhenius, dapat diketahui bahwa 

pada suhu 25
o
C laju penurunan kadar iodium sebesar 0,0119 ppm/jam dengan umur 

y = -1,5738 - 852 x

-4,6

-4,5

-4,4

-4,3

-4,2

-4,1

-4

0,0029 0,003 0,0031 0,0032 0,0033 0,0034

ln
 k

Suhu (1/T)
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simpan produk selama 92 hari, pada suhu 40
o
C laju penurunan kadar iodium sebesar 

0,0136 ppm/jam dengan umur simpan produk selama 80 hari, dan pada suhu 65
o
C laju 

penurunan kadar iodium sebesar 0,0167 ppm/jam dengan umur simpan produk selama 65 

hari. Data tersebut menunjukkan bahwa suhu optimum untuk penyimpanan produk beras 

fortifikasi adalah pada suhu 25
o
C (suhu ruang) karena pada suhu tersebut memiliki laju 

penurunan kadar iodium terkecil, yakni 0,0119 ppm/jam dengan masa simpan terlama yaitu 

92 hari. Dengan demikian penyimpanan pada suhu tersebut mampu lebih lama 

mempertahankan kandungan iodium dalam beras fortifikasi bila dibandingkan dengan 

penyimpanan pada suhu 40
o
C dan 65

o
C. 

Sejak puluhan tahun yang lalu fortifikasi beras dengan berbagai jenis nutrisi 

tambahan telah dilakukan di negara-negara maju, seperti Amerika, Jepang, Filipina dan 

Australia. Salah satu metode yang digunakan adalah metode enrichment. Dalam metode 

ini, campuran vitamin dan mineral berbentuk tepungditambahkan kedalam beras giling. 

Penambahan premiks dilakukan segera setelah penggilingan karena adanya panas dan uap 

air dalam permukaan beras akan mempermudah pelekatan tepung vitamin dan mineral. 

Metode ini tidak menggunakan bahan pengkapsul sebagai pelindung vitamin dan mineral 

yang ditambahkan, sehingga kelemahan utama dari metode ini adalah sekitar 20-100% dari 

zat gizi yang ditambahkan tersebut dapat hilang dengan pencucian, sehingga beras ini 

harus diberi informasi dengan label „to retain vitamins do not rinse before or drain after 

cooking’. Hal ini berbeda dengan fortifikasi iodium pada beras yang menggunakan teknik 

mikroenkapsulasi. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa beras fortifikasi iodium 

yang bahan intinya dilindungi oleh lapisan bahan pengkapsul terbukti mampu 

meminimalisir hilangnya jumlah iodium dalam beras fortifikasi selama penyimpanan, 

sehingga produk beras fortifikasi dapat bertahan hingga 92 hari pada suhu ruang dan 

setelah dilakukan pencucian sebanyak 2x serta ditanak, nasi fortifikasi iodium masih 

mengandung iodium sebesar 7,71 ppm (kadar awal iodium dalam beras sebesar 26,2688 

ppm dan dosis bahan pengkapsul sebesar 2,1 g/10 ml) (Intan, 2013). 

Kebutuhan iodium pada anak usia 1 tahun hingga dewasa dan ibu menyusui menurut 

Departemen Kesehatan (2000) yaitu kurang lebih antara 70 µg hingga 200 µg per hari, 

sehingga dengan adanya kandungan iodium sebesar 7,71 ppm (7710 µg) membuktikan 

bahwa produk beras fortifikasi dapat lebih dari memenuhi kebutuhan akan iodium tersebut. 

Pada penelitian ini, partikel maltodekstrin dan whey tahu dihomogenisasi dengan 

tujuan untuk menyatukan kedua partikel bahan tersebut, sehingga didapat sebuah campuran 

bahan yang berperan sebagai coating. Selanjutnya ditambahkan bahan inti (iodium dalam 
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bentuk KIO3) dan dihomogenisasi kembali agar partikel iodium dapat terbungkus atau 

tersalut didalam bahan coating, teknik mikroenkapsulasi dengan spray drying dapat 

mengurangi kadar air dalam bahan coating sehingga bahan inti (iodium) dapat tersalut 

sempurna didalam bahan coating. Teknik spray drying memberikan hasil akhir bahan 

pengkapsul dalam bentuk serbuk. Partikel bahan pengkapsul serbuk yang dihasilkan 

merupakan jenis multiple core atau bahan pengkapsul berinti banyak. Mekanisme 

pengkapsulan ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Paramita (2010), bahwa 

salah satu jenis struktur utama dari mikrokapsul adalah mikrokapsul dengan banyak inti 

(multiple core) pada bagian dindingnya. Mikrokapsul dengan struktur banyak inti di bagian 

dinding umumnya diproduksi dengan menggunakan teknikspray drying. Bahan inti 

tersebar secara merata di bagian dinding dan bagian tengah mikrokapsul biasanya berupa 

rongga kosong yang dihasilkan dari pemuaian selama tahap-tahap pengeringan akhir. 

Biasanya, struktur ini memiliki persentasi pelapis hingga 70% dari berat mikrokapsul. 

Penurunan kadar iodium dalam beras fortifikasi selama penyimpanan berhubungan 

erat dengan sifat dan karakteristik iodium dengan kondisi lingkungan iodium selama proses 

penyimpanan. Kondisi penyimpanan pada suhu tinggi, jenis kemasan, cahaya, dan adanya 

penguapan akibat beras disimpan dalam suhu yang cukup tinggi mengakibatkan penurunan 

drastis kadar iodium dalam beras fortifikasi (Soeid, 2006). 

Dilihat dari penyebabnya, terdapat tiga jenis penurunan mutu, yaitu penurunan mutu 

yang disebabkan oleh kerusakan biologi dan mikrobiologi, penurunan mutu yang 

disebabkan oleh kerusakan fisik dan mekanik, serta penurunan mutu produk yang 

disebabkan oleh kerusakan kimiawi (Syarif, 1993). 

Penurunan mutu yang disebabkan oleh kerusakan biologi dan mikrobiologi adalah 

menurunnya mutu suatu produk pangan akibat adanya kontaminasi dari mikroba perusak, 

seperti bakteri, kapang, dan khamir.faktor-faktor yang mempengaruhi ketiga jenis mikroba 

tersebut diantaranya aktivitas air (aw), suhu penyimpanan, suhu pengolahan, ketersediaan 

oksigen, pH bahan pangan dan kandungan gizi bahan pangan. 

Penurunan mutu yang disebabkan oleh kerusakan kimiawi adalah menurunnya mutu 

bahan pangan yang disebabkan akibat adanya reaksi kimiawi yang terjadi didalam bahan 

pangan tersebut, seperti reaksi pencoklatan (enzimatis dan non-enzimatis) serta ketengikan 

akibat oksidatif maupun hidrolisis, sehingga dapat menyebabkan penurunan mutu 

organoleptis dan mutu gizinya. 

Penurunan mutu yang disebabkan oleh kerusakan fisik dan mekanik yaitu 

menurunnya mutu bahan pangan hasil pertanian akibat adanya pengaruh luar karena faktor-
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faktor mekanis, seperti tekanan fisik (jatuh, gesekan, getaran, benturan, dan lain-lain. 

Pengaruh suhu tinggi dan pengolahan bahan pangan dapat menyebabkan warna, tekstur, 

dan kenampakan menyimpang, sehingga dapat menurunkan mutu organoleptis dan mutu 

nutrisi.(Syarif, 1993). 

Hasil analisis sifat fisik (derajat putih) dan kadar air beras fortifikasi iodium dapat 

dilihat dalam tabel 19. 

Tabel 19. Hasil analisis sifat fisik (derajat putih) dan kadar air beras fortifikasi 

No. Parameter Analisa 
Beras Kontrol 

(%) 

Beras Fortifikasi 

(%) 
Standar (%) 

1. Derajat Putih 56,82 57,94 - 

2. Kadar Air 11,99 12,12 < 13 

 

Berdasarkan hasil analisis derajat putih dan kadar air, dapat diketahui bahwa proses 

mikroenkapsulasi dapat merubah nilai derajat putih dan kadar air dalam beras. Pada beras 

biasa (beras kontrol) nilai derajat putih sebesar 56,82%, sedangkan pada beras fortifikasi, 

nilai derajat putih adalah sebesar 57,94%. Kadar air pada beras kontrol sebesar 11,99%, 

sedangkan beras fortifikasi memiliki kadar air yang lebih tinggi dari kadar air beras 

kontrol, yaitu sebesar 12,12%. 

Pengukuran warna pada suatu produk pangan perlu dilakukan karena pada produk 

pangan warna merupakan daya tarik utama sebelum konsumen mengenal dan menyukai 

sifat-sifat lainnya. Pengukuran fisik derajat putih pada beras dan tepung beras dapat 

dilakukan dengan cara pengukuran secara objektif yaitu dengan menggunakan metoda 

Hunter, atau bisa juga dengan cara menggunakan alat instrumen modern. (Anggriawan, 

2009). 

Pada metoda Hunter, dihasilkan tiga nilai pengukuran, yaitu L, a dan b. Nilai L 

menunjukkan tingkat kecerahan sampel. Semakin cerah sampel yang diukur maka nilai L 

mendekati 100. Sebaliknya, semakin kusam (gelap) warna suatu produk, maka nilai L 

mendekati nol. Nilai a merupakan pengukuran warna kromatik campuran merah-hijau. 

Nilai b merupakan pengukuran warna kromatik campuran kuning-biru. (Hutching, 1999). 

Pada metoda alat instrumen modern, dapat digunakan alat whiteness meter. 

Pengukuran derajat putih dengan menggunakan alat dinilai lebih efektif, praktis, cepat dan 

akurat bila dibandingkan dengan metoda Hunter, karena pada metoda Hunter, hasil 

pengukuran merupakan data penilaian mata manusia secara objektif, artinya hasil 

pengukuran warna dapat berbeda-beda. Sedangkan pada metoda alat instrumen hasil 
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didapatkan secara otomatis tanpa melibatkan daya penglihatan mata manusia atau pendapat 

manusia secara objektif (Anggriawan, 2009). 

Warna beras atau tepung beras dan produk serealia lainnya yang diperdagangkan 

bervariasi, mulai dari putih, putih keabu-abuan atau agak kecoklatan dan agak kekuningan. 

Menurut syarat mutu SNI, tidak ada kriteria derajat putih yang diharuskan, warna diukur 

sesuai dengan warna bahan baku, dan secara umum sesuai spesifikasi bahan aslinya. 

Umumnya konsumen lebih menyukai beras atau tepung beras dengan nilai derajat putih 

yang tinggi (Anggriawan, 2009). 

Kadar air merupakan salah satu parameter penting yang sangatberpengaruh dalam 

proses penyimpanan beras. Beras yang memiliki kadar air yang tinggi akanmudah rusak 

dan mengalami penurunan mutu. Kadar air beras fortifikasi hasil penelitian adalah 12,12%. 

Standar Nasional Indonesia menyaratkan kadar air maksimum berasadalah 13%. Hal ini 

menjelaskan bahwakadar air beras fortifikasiiodium dengan teknik mikroenkapsulasi 

sesuai dengan persyaratan dari Badan Standar Nasional.Kadar air sangat penting untuk 

peranannya dalam mempertahankan mutu bahan pangan, semakin kecil kadar air yang 

diperoleh semakin baik mutu produk bahan pengkapsul iodium tersebut. Selain itu kadar 

air merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terhadap kestabilan iodium 

dalam bahan pangan (Cahyadi,  2004). 

Maltodekstrin dapat meningkatkan total padatan bahan yang dikeringkan. Semakin 

tinggi total padatan yang dikeringkan sampai batas tertentu maka kecepatan penguapan 

akan semakin tinggi sehingga kadar air bahan menjadi rendah. Jika dalam air (gugus 

hidroksil) maltodekstrin akan membentuk ikatan hidrogen dengan molekul-molekul air 

sekitarnya, maka ketika air dihilangkan akan terjadi pengkristalan, karena gugus hidroksil 

akan membentuk ikatan hidrogen dengan ikatan gugus hidroksil yang lain sesama 

monomer, oleh karena itu semakin banyak maltodekstrin yang ditambahkan semakin cepat 

terjadi pengkristalan dan penguapan air sehingga kadar air bahan akan semakin rendah 

(Badarudin, 2006). 

Berdasarkan hasil penelitian uji organoleptik dengan menggunakan metode uji 

hedonik yang diuji terhadap 15 orang panelis dari kalangan ibu rumah tangga, mahasiswa 

dan pegawai negeri, dapat diketahui bahwa produk beras fortifikasi iodium dan produk 

beras tanpa proses fortifikasi iodium tidak memiliki perbedaan terhadap perubahan sifat 

fisik dan organoleptik baik dari segi warna, rasa, aroma dan kenampakan. Hal ini 

membuktikan bahwa proses fortifikasi iodium pada beras dengan metode mikroenkapsulasi 

tidak berpengaruh nyata terhadap sifat fisik dan organoleptik produk beras. 
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Uji hedonik disebut juga sebagai uji kesukaan. Dalam uji hedonik panelis diminta 

tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau sebaliknya ketidaksukaan. Disamping panelis 

mengemukakan tanggapan senang, suka atau kebalikannya, mereka juga mengemukakan 

tingkat kesukaannya. Tingkat-tingkat kesukaan ini disebut skala hedonik. Misalnya dalam 

hal “suka”, dapat memiliki skala hedonik seperti amat sangat suka, sangat suka, suka, agak 

suka. Sebaliknya jika tanggapan itu “tidak suka”, dapat memiliki skala hedonik seperti 

amat sangat tidak suka, sangat tidak suka, tidak suka, agak tidak suka. Diantara agak tidak 

suka dan agak suka kadang-kadang ada tanggapan yang disebut netral, yaitu bukan suka 

tetapi juga bukan tidak suka (neither like nor dislike). (Soekarto, 1985). 

Dalam penganalisisan skala hedonik ditansformasi menjadi skala numerik dengan 

angka menaik menurut tingkat kesukaan. Dengan data numerik ini dapat dilakukan analisis 

statistik. Dengan adanya skala hedonik mengakibatkan uji hedonik secara tidak langsung 

dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan. Karena hal ini, maka uji hedonik paling 

sering digunakan untuk menilai komoditi sejenis atau produk pengembangan secara 

organoleptik. Jika uji pembedaan banyak digunakan dalam program pengembangan hasil-

hasil baru atau hasil-hasil bahan mentah, maka uji hedonik banyak digunakan untuk 

menilai hasil akhir produksi. (Soekarto, 1985). 

 

5.2.5. Uji Mutu Hedonik 

 Uji mutu hedonik yang dilakukan pada beras tanpa pencucian yang difortifikasidan 

beras setelah pencucian yang kemudian difortifikasi meliputi warna dan aroma. Sedangkan 

uji mutu hedonik untuk nasi dari dua perlakuan tersebut meliputi warna, aroma dan rasa. 

 

Uji Mutu Hedonik Beras Fortifikasi 

1. Warna 

Pengukuran warna pada suatu produk pangan perlu dilakukan karena pada produk 

pangan, warna merupakan daya tarik utama sebelum konsumen mengenal dan menyukai 

sifat-sifat lainnya. Pengukuran fisik derajat putih pada beras dan tepung beras dapat 

dilakukan dengan cara pengukuran secara objektif, yaitu dengan menggunakan metoda 

Hunter atau bisa juga dengan cara menggunakan alat instrumen modern (Anggriawan, 

2009).Pada umumnya konsumen lebih menyukai beras atau tepung beras dengan nilai 

derajat putih yang tinggi (Anggriawan, 2009). 

Pengolahan data secara statistik  dengan menggunakan Tabel Anava menunjukkan 

bahwa beras dan nasi fortifikasi tidak memiliki perbedaan karakteristik dari segi warna, 
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dibandingkan dengan beras dan nasi biasa. Meskipun demikian beras fortifikasi dengan 

pencucian dengan penambahan fortifikan  0,7 g/ 10 mL ternyata memilikinilai tertinggi, 

hal ini memberikan informasi bahwa beras tersebut lebih disukai karena warnanya sama 

dengan beras kontrol. Sedangkan nilai tertinggi pada nasi adalah nasi yang berasal dari 

beras kontrol tanpa pencucian. Hasil uji mutu hedonik dapat dilihat pada Tabel 20. 

Tabel 20. Hasil Uji Mutu Hedonik Terhadap Warna Beras dan Nasi Fortifikasi 

Beras dengan konsentrasi fortifikan  

Nilai Rata-Rata 

Beras Nasi 

tanpa pencucian (7% b/v) 3,27 3,73  

tanpa pencucian (14% b/v) 2,93 3,07  

tanpa pencucian (14% b/v) 2,60 3,33  

Beras kontrol tanpa pencucian  4,00 4,00  

dengan pencucian (7% b/v) 4,07 3,60  

dengan pencucian (14% b/v) 3,80 3,93  

dengan pencucian (14% b/v) 3,73 3,80  

Beras kontrol dengan pencucian 4,07 3,60  

 

 

2. Aroma 

Aroma dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diamati dengan indera 

pembau. Terdapat dua cara dalam mengamati bau, diantaranya lewat indera pembau, 

dimana rangsangan akan diterima oleh “regio alfactoria” suatu bagian pada atas rongga 

hidung, dan melalui mulut terutama bagi mereka yang sulit mengamati lewat hidung 

(Kartika, 1987 dalam Robiani, 2013).  

Pengolahan data secara statistik  dengan menggunakan Tabel Anava menunjukkan 

bahwa beras dan nasi fortifikasi tidak memiliki perbedaan karakteristik dari segi aroma, 

dibandingkan dengan beras dan nasi biasa.Untuk aroma, beras kontrol tanpa pencucian 

memiliki nilai tertinggi, hal ini disebabkan beras tersebut merupakan beras tanpa fortifikasi 

sehingga masih memiliki aroma khas beras. Sedangkan  nilai tertinggi untuk aroma nasi 

fortifikasi adalah nasi yang berasal dari beras tanpa pencucian dengan konsentrasi 

fortifikan 0,7 g/10 mL dan 1,4 g/10 mL. Hasil uji mutu hedonik dapat dilihat pada Tabel 

21. 
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Tabel 21. Hasil Uji Mutu Hedonik Terhadap Aroma Beras dan Nasi Fortifikasi 

Beras dengan konsentrasi fortifikan  

Nilai Rata-Rata 

Beras Nasi 

tanpa pencucian (7% b/v) 3,53 4,07  

tanpa pencucian (14% b/v) 3,40 4,07  

tanpa pencucian (14% b/v) 3,47 3,73  

Beras kontrol tanpa pencucian  3,87 3,73  

dengan pencucian (7% b/v) 2,67 3,60  

dengan pencucian (14% b/v) 2,47 3,40  

dengan pencucian (14% b/v) 3,00 3,07  

Beras kontrol dengan pencucian 2,67 2,93  

 

3. Rasa 

 Setiap orang mempunyai batas konsentrasi terendah terhadap suatu rasa agar masih 

bisa dirasakan. Batas ini disebut threshold, threshold seseorang terhadap rasa yang berbeda 

juga tidak sama. Misalnya threshold seseorang terhadap NaCl adalah 0,087%, sedangkan 

threshold terhadap sukrosa adalah 0,4% (Winarno, 1997 dalam Robiani, 2013). 

Pengolahan data secara statistik  dengan menggunakan Tabel Anava menunjukkan 

bahwa beras dan nasi fortifikasi tidak memiliki perbedaan karakteristik dari segi rasa, 

dibandingkan dengan beras dan nasi biasa. 

Hasil uji mutu hedonik terhadap rasa beras fortifikasi menunjukkan bahwa beras 

tanpa pencucian (1,4 g/10 mL) dan nasi dari beras tanpa pencucian  (1,4 g/10 mL) 

memiliki nilai tertinggi, artinya beras dan nasi fortifikasi tersebut yang paling disukai oleh 

panelis. Hal ini disebabkan jumlah fortifikan yang ditambahkan sangat sedikit, sehingga 

masih memiliki rasa khas dari beras dan nasi. Hasil uji mutu hedonik dapat dilihat pada 

Tabel 22. 

Tabel 22. Hasil Uji Mutu Hedonik Terhadap Rasa Nasi Fortifikasi 

Beras dengan konsentrasi fortifikan  

Nilai Rata-Rata 

Nasi 

tanpa pencucian (7% b/v) 3,80  

tanpa pencucian (14% b/v) 3,73  

tanpa pencucian (14% b/v) 3,73  

Beras kontrol tanpa pencucian  3,73  

dengan pencucian (7% b/v) 2,93  

dengan pencucian (14% b/v) 2,87  

dengan pencucian (14% b/v) 2,47  

Beras kontrol dengan pencucian 3,27  
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Kementerian 

Pembangunan 

Daerah 

Tertinggal RI 

200 

2 2010 

Bimbingan TeknisOptimalisasi 

Kelembagaan Masyarakat dan Perguruan 

Tinggi Untuk Pembangunan Desa Di 

Kabupaten Garut dan Sukabumi. 

Jawa Barat 

Kementerian 

Pembangunan 

Daerah 

Tertinggal RI 

200 

3 2010 

Bantuan Tenaga Ahli (Pada Sentra IKM 

Pangan) di Kabupaten Kuningan Provinsi 

Jawa Barat 

Kementerian 

Perindustrian 

RI 

250 

4 2009 

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Sosial 

Budaya Melalui Pengembangan Motivasi 

Keusahawanandi Kab. Lebak - Banten 

dan Kab.Garut – Jawa Barat 

Kemenetrian 

Pembangunan 

Daerah 

Tertinggal RI 

200 

5 2008 

Peningkatan Kualitas Produk Olahan 

Mangga di Kabupaten Indramayu. 

Cirebon. dan Kuningan 

JICA 200 

6 2008 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Pemerintah Daerah dan Hasil Pertanian di 

Kabupaten Garut dan Sukabumi  

Kementrian 

Pembangunan 

Daerah 

Tertinggal RI 

200 
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7 2008 

Alih Rekayasa Sosial. Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi Yang Relevan Dalam 

Rangka Pembangunan Masyarakat Kota 

Banjar Jawa Barat (2008) 

Pemerintah 

Kota Banjar 168 

8 2008 

Pelatihan Manajerial dan Kewirausahaan 

Dibidang Manajemen Perkoperasian Bagi 

Pengelola KUD Mina Se Jawa Barat. (20-

24 April 2008). 

Dinas Koperasi 

dan UKM 

Provinsi Jawa 

Barat 

- 

9 2008 

Pelatihan Kompetensi Teknis Substantif 

Bidang Perkoperasian Bagi Pengelola 

KUKM di Lingkungan KUD Mina 

Waluya Bondet. Cirebon. 

Dinas Koperasi 

dan UKM 

Provinsi Jawa 

Barat 

- 

10 2007 

Pelatihan Kewirausahaan dan 

Agroindustri bagi Pondok Pesantren di 

Jawa Barat 

Kanwil 

DEPAG Jawa 

Barat 

100 

11 2007 

Pelatihan Kompetensi Teknis Substantif 

Bidang Perkoperasian Bagi Pengelola 

KUKM di Lingkungan KUD Mina 

Bahari. Subang. 

Dinas Koperasi 

dan UKM 

Provinsi Jawa 

Barat 

- 

12 2006 

Pertemuan Lintas Sektor dan Program. 

dalam Upaya Penanggulangan 

Penggunaan Bahan Tambahan Kimia 

yang Dilarang pada Makanan dan 

Minuman. 

Dinas 

Kesehatan 

Prov. Jawa 

Barat 

- 

13 2006 

Sosialisasi dan Pertemuan Pembinaan 

Industri Rumah Tangga Mie dan Bakso di 

Kota Bandung  

Dinas 

Kesehatan 

Prov. Jawa 

Barat 

50 

 

 

 

 

V. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL 

Urutkan judul artikel ilmiah  yang pernah diterbitkan selama 5  tahun terakhir dimulai 

dari artikel  yang paling diunggulkan  menurut saudara sampai penelitian yang tidak 

diunggulkan: 

 

No. Tahun Judul Artikel Ilmiah Volume/ 

Nomor 

Nama Jurnal 

1 2011 

Study of Lead Released from Waste 

Paper Package Material 

Into Street Foods 

Prosiding 

The 2
nd

 

NRCT-IFS 

Workshop. 

March 2011 

The 2
nd

 NRCT-IFS 

Workshops:Research 

Advances in Nafural 

Produchn Food 

Science and 

NutritionBangkok. 

Thailand 
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2 2008 

Determination of iodine species 

content in iodized salt and 

foodstuff during cooking 

Vol. 15. 

Issue 3. 

International Food 

Research  Journal. 

UPM-Malayasia 

3 2009 

Determination of Iodine Species 

Content in Iodized Salt and 

Foodstuff By Ion Pair-High 

Performance Liquid 

Chromatography Method 

 

Prosiding 

IFS/OPCW 

Workshop 

Chiang Mai 

Thailand. 

December 

7-10 . 2009 

IFS/OPCW 

Workshop: 

“Chemistry In 

Nature - Natural 

Resources: 

Chemical. 

Biological And 

Environmental 

Aspects”. 

4 2010 

Study Of Lead Released From 

Waste Paper Package Material Into 

Foodstreet 

 

Masih 

dalam 

proses revisi 

International Food 

Research Journal. 

2010-013. 

5 2004 

Ion Pair-High Performance Liquid 

Chromatography  For the 

Determination of Iodine Species in 

Iodized Saly 

Vol. 13. 

Issue 1 
Asean Food Journal. 

Malayasia-Australia 

6 2009 

Study Of Lead Released From 

Waste Paper Package Material Into 

Foodstreet 

(Memperoleh Hibah/Grant  

artikel terbaik dan layak 

dipublikasikan di Jurnal 

Internasional) 

Prosiding 

Seminar 

nasional 

PATPI 

Seminar Nasional. 

Perhimpunan Ahli 

Teknologi Pangan 

Indonesia (PATPI). 

Jakarta 

7 2008 

Effect of Length Storage. 

Relative Humidity (RH). and 

Temperature on the Stability of 

Iodized Salt 

Vol. XIX 

No.1 

Jurnal Teknologi dan 

Industri Pangan. 

PATPI dan Fateta IPB. 

8 2006 

Determination of Iodine Species 

Content in Iodized Salt Sold in 

Market and Food Sample 

Vol. 30 No. 

1 

The Indonesian 

Journal of Community 

Nutrition and Family 

Studies. IPB. 

9 2008 

Effect of Length Storage. 

Relative Humidity (RH). and 

Temperature on the Stability of 

Iodized Salt 

Vol. XIX 

No. 1 

Jurnal Teknologi dan 

Industri Pangan. 

PATPI dan Fateta IPB. 

10 2005 

Pengaruh Lama Pemasakan terhadap 

Kestabilan Iodium dalam Sediaan 

Makanan 

Vol. 4 No. 

1-3 

Jurnal GAKY 

Indonesia. IDD 

Centre. FK-Undip. 

11 2006 

Determination of the Rate Constant 

on the Decrease of Iodine Content in 

Iodized Salt 

Vol. XVII 

No. 1 

Jurnal Teknologi dan 

Industri Pangan. 

PATPI dan Fateta IPB. 

12 2006 

Penentuan Kadar Spesi Iodium 

dalam Garam Beriodium dan 

Makanan dengan Metode HPLC-

Pasangan Ion 

Vol. 7 No. 3 InfoPOM. BPOM-RI. 

Jakarta. 



74 

 

13 2007 

Kestabilan Garam Beriodium 

dalam Sediaan Makanan Selama 

Proses Pemasakan 

Vol 9 No.2 INFOMATEK. FT-

Unpas. 

14 2007 

Study and Analysis Of 

Determination Of  Iodine 

Content in Iodized Salt and Food 

HPLC Method 

Vol 9 No.1 
INFOMATEK. FT-

Unpas. 

 

 

 

VI. PENGALAMAN PENULISAN BUKU 

Urutkan judul buku  yang pernah diterbitkan selama 5  tahun terakhir dimulai dari 

buku  yang paling diunggulkan  menurut saudara sampai buku  yang tidak 

diunggulkan: 

 

No. Tahun Judul Buku Jumlah 

Halaman 

Penerbit 

1 2006 

BAHAN TAMBAHAN PANGAN. 

Analisis dan Aspek Kesehatan. Edisi 

Pertama 

260 
PT. BUMI 

AKSARA. Jakarta 

2 2007 KEDELAI. Khasiat dan Teknologi 105 
PT. BUMI 

AKSARA. Jakarta 

3 2008 
BAHAN TAMBAHAN PANGAN. 

Analisis dan Aspek Kesehatan. Edisi 

Kedua 

305 
PT. BUMI 

AKSARA. Jakarta 

4 2008 PRODUK OLAHAN FERMMENTASI. 

Teknologi dan Manfaat. 
290 

PT. BUMI 

AKSARA. Jakarta 

5 2008 Teknologi Fermentasi 240 
LEMLIT UNPAS 

PRESS 

6 2008 GARAM BERIODIUM. Kajian dan 

Aspek Teknologi 
117 

LEMLIT UNPAS 

PRESS 

7 2008 

DAKWAH PEMBANGUNAN 

MASYARAKAT. Program 

Pemberdayaan Masyarakat di Jawa 

Barat Melalui Penerapan Teknologi 

Tepat Guna dan Kewirausahaan 

98 
LEMLIT UNPAS 

PRESS 

8 2012 
BAHAN TAMBAHAN PANGAN. 

Analisis dan Aspek Kesehatan. Edisi 

Ketiga 

305 
PT. BUMI 

AKSARA. Jakarta 
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VII. PENGALAMAN PEROLEHAN HKI 

Urutkan judul HKI  yang pernah diterbitkan selama 5  tahun terakhir: 

 

No. Tahun Judul/Tema  HKI Jenis Nomor 

Pendaftaran/ 

Sertifikat 

1 2013/ 

2014 

Whey Tahu Sebagai Bahan 

Pengkapsul Iodium (KIO3) 

Untuk Fortifikasi Pangan 

Paten P.08.2014.00633 

2 2014 Triple Fortifikasi zat gizimikro 

(vitamin A. Fe-Fumarat dan Iodium) 

pada beras 

Paten P.00201403833 

     

 

 

VIII. PENGALAMAN RUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL 

LAINNYA 

Urutkan judul rumusan kebijakan/rekayasa sosial lainnya  yang pernah 

dbuat/ditemukan selama 5  tahun terakhir: 

 

No. Tahun Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial 

Lainnya yang telah diterapkan 

Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

1 2009 Grand Design Pembangunan Desa 

Menuju Desa Peradaban Di Provinsi 

Jawa Barat 

Provinsi  

Jawa Barat 

Memberikan 

sambutan dan 

penerimaan 

yang sangat 

baik 

2 2012 Rencana Induk Pengembangan Jawa 

Barat Bagian Selatan (2012-2029) 

Provinsi  

Jawa Barat 

Memberikan 

sambutan dan 

penerimaan 

yang sangat 

baik 

3 2012 Panduan Pengembangan Karakter 

Mahasiswa Berbasis Masjid Kampus 

(Ditbelmawa-Dikti. Kemendikbud RI) 

PTN dan PTS  

seluruh 

Indonesia 

- 

     

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggung jawabkan secara hukum. Dan apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 

ketidak sesuaian dengan kenyataan. saya sanggup menerima resikonya. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi persyaratan sebagai 

salah satu syarat pengajuan hibah penelitian kompetensi. 

 

Bandung,10 Desember  2014 

Pengusul, 

 

(Prof. Dr. Ir. Wisnu Cahyadi. M.Si.) 

       NIPY. 151 101 83 
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2.2. Nama PT Universitas Pasundan  
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Kasetsart University 
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Universiti Putra 
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2.6. Judul Skripsi/  

Tesis/Disertasi 
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terhadap Manisan Jahe 
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Effect of 

Fermentation and 

Roasting on Thai 

Forastero Cocoa 

Beans 

Influence of 

carboxypeptidases 

on free amino acids. 

peptides pattern and 

methylpyrazines of 

under-fermented 

cocoa beans 
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M.Sc. 
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5. Prof. Jamilah 

Bakar. PhD 

6. Nazamid Saari. 

PhD 

 

 

VI. PENGALAMAN PENELITIAN (bukan skripsi. tesis. maupun disertasi) 

Urutkan judul penelitian yang pernah dilakukan(sebagai ketua) selama 5  tahun 

terakhir dimulai dari penelitian yang paling diunggulkan  menurut saudara sampai 

penelitian yang tidak diunggulkan: 

 

No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber  Jml (Juta 

Rp) 

1     

2     

 

VII. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (bukan skripsi. 

tesis. maupun disertasi) 

Urutkan judul pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan(sebagai ketua) 

selama 5  tahun terakhir dimulai dari  yang paling diunggulkan  menurut saudara 

sampai pengabdian kepada masyarakat  yang tidak diunggulkan: 

 

 

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pendanaan 

Sumber  Jumlah 

(Juta Rp) 

1     
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2     

3     

V. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL 

Urutkan judul artikel ilmiah  yang pernah diterbitkan selama 5  tahun terakhir dimulai 

dari artikel  yang paling diunggulkan  menurut saudara sampai penelitian yang tidak 

diunggulkan: 

 

No. Tahun Judul Artikel Ilmiah Volume/ 

Nomor 

Nama Jurnal 

1 2010 

Role of carboxypeptidases to the 

free amino acids composition. 

methylpyrazine formation and 

sensory characteristic of 

underfermented cocoa beans 

17: 763 – 

774 
International Food 

Research Journal 

2 2008 

Aroma Precursors and 

Methylpyrazines in 

Undrfermented Cocoa Beans 

Induced by Endogenous 

Carboxypeptidase 

73 (7); 141-

147 
J. of Food Science 

3     

 

 

VI. PENGALAMAN PENULISAN BUKU 

Urutkan judul buku  yang pernah diterbitkan selama 5  tahun terakhir dimulai dari 

buku  yang paling diunggulkan  menurut saudara sampai buku  yang tidak 

diunggulkan: 

 

No. Tahun Judul Buku Jumlah 

Halaman 

Penerbit 

1     

2     

3     

 

 

VII. PENGALAMAN PEROLEHAN HKI 

Urutkan judul HKI  yang pernah diterbitkan selama 5  tahun terakhir: 

 

No. Tahun Judul/Tema  HKI Jenis Nomor 

Pendaftaran/ 

Sertifikat 
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VIII. PENGALAMAN RUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL 

LAINNYA 

Urutkan judul rumusan kebijakan/rekayasa sosial lainnya  yang pernah 

dbuat/ditemukan selama 5  tahun terakhir: 

 

No. Tahun Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial 

Lainnya yang telah diterapkan 

Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

1     

2     

3     

     

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggung jawabkan secara hukum. Dan apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 

ketidak sesuaian dengan kenyataan. saya sanggup menerima resikonya. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi persyaratan sebagai 

salah satu syarat pengajuan hibah penelitian kompetensi. 

 

 

Bandung,10 Desember 2014 

Pengusul, 

 

 

 

 

(Dr. Ir. Yusep Ikrawan. M.Sc.) 

      NIP. 132 059 831 
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The Kinetics of Iodine Content Decreasein Fortified Rice 

During Storage 
 

Wisnu, C.
1) 

andYusep, I.
1) 

 
1) Master Program of Food Technology,Graduate Faculty,  Universitas PasundanBandung, Indonesia 

 

 

Abstract : Iodine Deficiency Disorders (IDD) is a major public health problem in several 

areas of the world, especially in developing countries. Iodine deficiency can cause goitre, 

cretinism, decrease of intelligence, mental retardation, brain damage, deaf-mutism, and 

cause miscarriage in pregnant women and stillbirth as well. In this research, the 

determination of the kinetics of decreased iodine content in fortified rice with microcapsule 

containing iodine were carried out by Accelerated Self-Life Test (ASLT) and Arrhenius 

equation methods.The results of research showed that the average of kinetics rateof iodine 

content decrease in fortified rice (k) was 0.0141 mgkg
-1

hour
-1

 and 1.692 kcal mol
-1

K
-1

 of 

activation energy (Ea). This suggests that iodine (as KIO3) in encapsulated ingredients 

offortified rice was fairly stable during storage, but there was still a decrease in iodine 

content caused by several factors (i.e. temperature, atmosphere, humidity, oxygen and 

moisture content). The results showed that theincreasing of storage temperature causes the 

increment of thevalue of kinetics (rate constant) decreased of iodine content. The 

longestduration of shelf life of fortified rice was 92 days with storage temperature of 25
o
C. 

 

Key words : Iodine deficiency disorders, reaction kinetics, fortifiedrice  and 

microencapsulation 
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Iodine Deficiency Disorders (IDD) is a major public health problem in several areas of the 

world, especially in developing countries. It has beenreported that 2.2 billion people (38% 

of the world's population) live in areas with iodine deficiency and risk its complications.  

Iodium Deficiency Disorders (IDD) is one of the major nutrition problems in Indonesia, 

with and an estimated  140 million of the population having IQ point decreased  suspected 

to be caused in part by iodine deficiency with about 42 million people living in endemic 

areas. (Diosady  et al., 1997; WHO,1999). 

Iodine deficiency can cause goitre, cretinism, decrease of intelligence, mental 

retardation, brain damage, deaf-mutism, and cause miscarriage in pregnant women and 

stillbirth as well. For iodine deficiency elimination, the government implemented the 

program of iodized salt usage by the addition of potassium iodate into salt. Iodine 

deficiency can be caused by consumption of iodineless salt or less iodine containing salt 

below the minimum requirement (Diosady et al., 1998; WHO,1999). 

The kinetics of quality decrease is very important both in the processing and 

distribution in food. Some researchers have reported the phenomenon of leaching to the 

decrease in iodine content in food, as reported by Chauhan, but generally still qualitative 

report. The leaching process will not affect the amount of iodine (as KIO3) in food ifit 

isusing agood packaging. The stability of iodine in food is also influenced by the type of 

food, water content and heating temperature during cooking process. Decrease levels of 

iodine during cooking ranged from 36.6% to 86.1%. The dispersion of iodate to other 

iodine species (iodide and iodine) during heating/cooking shows that iodate is unstable in 

that condition(Diosady et al., 1998; Bhatnagar, A., et al., 1997; Chauhan, S.A., et al., 

1992; Wang, G.Y., et al., 1999). 
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 The effect of temperature on reaction kinetics or stability of iodine in fortified rice 

can be studied empirically from various aspects such as thermodynamics and statistics. 

Basically, the logarithmic value of reaction rate constants for iodine content decrease is 

inversely proportional to the absolute temperature, in other words the reaction kinetics (k) 

is affected by the temperature factor. The phenomenon expressed by the Arrhenius 

equation below, ko = pre-exponential factor, Ea = activation energy, ie the extra energy 

needed by the substrate to achieve a high level probability for the reaction to take place, R 

= gas constant (1.986 cal / mol K) and T = temperature (K) (Connors, KA, et al., 1986; 

Suyitno, 1997). 

k = ko e 
–Ea/RT

 

ln k  =  ln k0 - 
TR

Ea 1







  

The variousof efforts have been madein order to reduce iodinedeficiency disorders, 

among them was rice fortification with iodine. It was carried outbecauserice is thestaple 

foodconsumedover 90% of Indonesia's population. Rice consumptioninIndonesia is 

around150kg/capita, or about200g/day, whereasthe neediodinefornormalgrowthan adult 

humansapproximately150mgiodine/day, thusiodineasfortified riceonly 

requiredinverysmalllevels(approximately 750mg/kgor0.75ppm) (Pedersen etal., 2002). 

Food fortification refers to the addition of micronutrients to processed foods. In 

many situations, this strategy can lead to relatively rapid improvements in the 

micronutrient status of a population, and at a very reasonable cost, especially if advantage 

can be taken of existing technology and local distribution networks. Since the benefits are 

potentially large, food fortification can be a very cost-effective public health intervention. 

However, an obvious requirement is that the fortified food(s) needs to be consumed in 
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adequate amounts by a large proportion of the target individuals in a population (Lindsay, 

A. et al., 2006). 

Microencapsulation is a process of making microcapsule from active materials in 

solid form, liquid form, or dispersion, with a thin layer of capsule (Hogan et al. 2001; 

Tulyathan et al. 2006; Wegmulleret al. 2006). Microencapsulation of iodine is expected to 

maintain the content of iodine in rice during storage, handling, washing, and cooking. The 

problem that must be faced is usually how to maintain the content of iodine in rice during 

storage, handling, washing, and cooking. Microencapsulation can provides protection 

against adverse environmental conditions such as high temperature, humidity, light, and 

reaction with other unwanted materials. Moreover, with microencapsulation the rate of 

released active ingredients can be controlled (controlled release) so it may extend the 

availability of iodine. (Yuliani, S., 2009 and 2011). 

 

METHODOLOGY 

 

Materials  

 

Standard solution CertiPUR of  KIO3 p.a.  and KI p.a (Merck, Darmstadt, Germany), 

malthodextrin, tofu whey powder, aquadest, the simulated fortified rice used as 

sample,amylum 10%, concentrated H3PO4solution, and Na2S2O3 0,01 N solution. 

 

Instrumentations 

Homogenizer (Micra D9, 40233, Germany), spray dryer (Lab Plant 05, Germany), molen 

dryer, sprayer, atomizer, vortex mixer, vacuum filter, incubator,  membrane filter of 0.45 

μm, micro pipette, volumetric flasks, grinder, magnetic stirrer, plastic HDPE, volumetric 

pipette, burette and rice whiteness meter. 
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Production of the microcapsules containing iodine  

Microcapsules material were made by mixing 129.50 g of maltodextrin, tofu whey powder 

55.5 g, 15 g of potassium iodate and 800 g distilled water, put in a blender (mixer) and stir 

until completely dissolved. Color and viscosity test performed before microcapsule 

material through the drying process (must be under 24 cp), then the homogenization 

process performed for 15 seconds at a speed of 11000 rpm with a homogenizer. The 

suspension of microcapsules was dried by spray dryer with inlet‟s temperature of 170
o
C 

and flow rate speed of 15 mL / min. 

 

The fortification process of microcapsules containing iodine into rice 

Process of fortification microcapsule containing iodine into rice was carried out by 

spraying or atomizing microcapsule suspension during the process of rice milling. To make 

the suspension of iodine‟s microcapsules, approximately  microcapsule (70 g) was 

dissolvedin 1000 mL aquadest in a beaker glass, then stir and homogenized for 15 seconds 

at a speed of 11000 rpm. Then the microcapsules suspension was atomized by the specific 

atomizer machine into the rice at the final process of rice milling using iodized rate of 0.5 

mL /kg/min. Iodized rice (rice fortification) was put in container, then weighed 250 g each 

and packed in HDPE plastic bags to be stored at different temperatures for a certain period. 

Then observation and determination of the kinetics of iodine content decrease in fortified 

rice was performed. 

Determination of the kinetics of iodine content decrease in fortified rice during storage 

Fortified rice was packed in HDPE plastic bags and stored for 8 days in an incubator with 

room humidity conditions at a temperature of 25°, 40° and 65°C respectively. The 

experiments were conducted in 3 replications and observations were made at 0, 2, 4, 6 and 

8 days respectively. The method was used to determine the kinetic of iodine content 
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decreaseby Accelerated Shelf-Life Test (ASLT) using Arhennius equation. The samples 

were  analyzed for iodine content by iodometric method. 

 

Determination of iodine content in fortified rice 

Determination of iodine content in a rice fortification was conducted by 

usingiodometric method. In early stage, preparation of materials to be used in iodometric 

analysis was perfomed, ie, a solution Amylum 10%, concentrated H3PO4 solution, KI 

powder, and a solution of Na2S2O3 (thiosulfate) 0.01 N. Then, fortified rice samples was 

grinded using a tool grinder to obtain pollen grains of rice. Approximately fortified rice 

sample 25 g was weighed and dissolvedin 50 mLaquadest. The sample was  filtered 

through filter paper and the filtrate was added with2.5 mL of concentrated H3PO4 and 1 

gram of KI. After beingdissolved, it was addedwith 1 mL of 10% solution amylum as an 

indicator, then the filtrate was titrated with 0.01 N Na2S2O3 solution as a titrant until the 

blue color in the solution disappear. 

 

Content of KIO3 =  

 

 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

The kinetics of iodine content decrease are affected by temperature, humidity, oxygen, 

moisture content, acidity, sunlight, type of packaging, during storage and impurities that 

are reducing agents or hygroscopic. The method used to determine the kinetics of iodine 

content decrease in fortified rice was Self-Accelerated Life Test (ASLT). This method was 

carried outwith process accelerating or quality decrease reaction in an experiment by 

raising storage temperature on some levels that were 25
o
, 40

o
 and 65

o
C, with 8 days storage 

Volume Na2S2O3 x Concentration Na2S2O3 x 35.67 x 100% 

 Weight of sample (mg) 
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time. Results of calculation iodine content decreasein fortified rice at different temperature 

and storage time were shown in Table 1 and Figure 1. 

Kinetics (rate constant) of quality decrease at various temperatures can be 

calculated based on mathematical calculations using the method according to the Arrhenius 

theory of reaction kinetics. Basically logarithmic value of the reaction rate constant is 

proportional to the absolute temperature was shown in Table 2 and Figure 2. In other 

words, the reaction kinetics (k) is strongly influenced by the temperature factor. Parameters 

tested in this research was a iodine content decrease in fortified rice. The determination 

results showed thatthe kinetics of iodine content decrease in fortified rice was following 

first order reaction with kinetics of average iodine content decrease (k) was 0.0141 mg kg
-1

 

hour
-1

 and the activation energy (Ea) of 1.692 kcal mol
-1

K
-1

 as shown in Table 3. 

Thevalue of k and Ea show that the iodine was still quite stable in fortified rice 

during certain storage time, but the presence of water, temperature, reductant and 

impurities, acids, light and type of packaging and unappropiate processing can lead to 

iodine content decrease (as KIO3) and will decompose to form species iodide (I
-
) and 

iodine (I2). Knowledgeable of kinetics (rate constant) decrease value of iodine content (k) 

and activation energy (Ea) can then be followed by estimating the magnitude of iodine 

content decrease in fortified rice using the method according to the Arrhenius theory of 

reaction kinetics. In addition of this method, it can estimate the shelf life of fortified rice 

products based on paramenter of iodine content decrease was shown in Table 4. (Connors, 

KA, et al., 1986; Diosady, LL, et al., 1998; Suyitno, 1997; Wisnu, C., 2008). 

Since decades ago , fortification of rice with different types of additional nutrients 

have been conducted in developed countries such as America, Japan, Philippines and 

Australia . One method used is the enrichment method , this method does not use 
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encapsulation as a protective system for added vitamins and minerals so that the main 

drawback of this method is approximately 20-100 % of the added nutrients may be lost 

during the processing of rice. Decreased content of iodine in fortified rice during storage is 

closely related to the nature and characteristics of iodine with iodine environmental 

conditions during storage (Soeid. 2006). While the results showed that fortified rice with 

microencapsulation process can sustain (maintain stable) iodine content ranged from 48.79 

- 84.63 % which was stored for 2 days and depending on the storage temperature, although 

at each temperature showed a decrease in levels of iodine. The higher the temperature and 

storage time, the greater the decrease in iodine content . Basically, iodine 

microencapsulation is aimed to get a more stable of iodine. Results obtained from 

microencapsulation of iodine is producing insoluble microcapsules, so it can minimize the 

risk iodine loosing due to the physical and chemical processes on rice fortification ( Wiwit, 

et al., 2012) . 

Iodine is an essential trace element present in nature. In human nutrition, iodine is 

an integral part of the thyroid hormones that play an important role in controlling the rate 

of basic metabolism and in reproduction. The rice fortification with microcapsule 

containing iodine was successful in decreasing markedly the incidence of simple goiter in 

the supplemented population. The bioavailability of iodide from fortified rice is only 10% 

of the estimated 0.75 mg iodide in fortified rice consumed per day (Edmundson et al.. 

1999; Abraham.2006). 

 

CONCLUSION 

The rice fortification with microcapsule containing iodine was successful in decreasing 

markedly the incidence of simple goiter in the supplemented population. The results of 

research showed that the average of kinetics rate of iodine content decrease in fortified 
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rice(k) was 0.0141 mgkg
-1

hour
-1

 and 1.692 kcal mol
-1

K
-1

 of activation energy (Ea). This 

suggests that iodine (as KIO3) in encapsulated ingredients offortified rice was fairly stable 

during storage, but there was still a decrease in iodine content caused by several factors (ie. 

temperature, atmosphere, humidity, oxygen and moisture content). The results showed that 

theincreasing of storage temperature causes the increment of the value of kinetics (rate 

constant) decreased of iodine content. The longest duration ofshelf life of fortified rice was 

92 days with storage temperature of 25
o
C. 
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Tabel 1: Calculation result of iodine content decrease in fortified rice on different 

temperature and storage time 

Storage time 

(hour) 

Temperature (
o
C) 

25
o
C 40

o
C 65

o
C 

Iodine content 

(mg/kg) 
ln C

a Iodine content 

(mg/kg) 
ln C

a
 

Iodine content 

(mg/kg) 
ln C

a
 

0 26.27 3.27 26.27 3.27 26.27 3.27 

48 12.85 2.55 14.19 2.65 22.30 3.10 

96 10.13 2.31 10.14 2.32 10.84 2.38 

144 5.42 1.67 8.12 2.09 6.77 1.91 

192 2.71 1.00 0.67 0.00 0.67 0.00 
 a 

ln C = decrease of  iodine content 

 

Tabel 2: The relationship between constant of iodine content decrease (k)  

with temperature (1/T) 

Temperature 
Temperature 

(T+273) 
1/T k ln k 

25
o
C 298 0.00336 0.0113 -4.4829 

40
o
C 313 0.00319 0.0148 -4.2131 

65
o
C 338 0.00296 0.0161 -4.1289 

 

       Activity Energy (Ea) = 1.986 kal/mol k (852) 

 = 1.692 kkal mol
-1

 K
-1 
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Table 3: Calculation result the kinetics of iodine content decrease on various temperature 

 

Temperature(K) 1/T 
Kinetics of iodine content decrease 

(mg kg
-1

 hour
-1

) 

298 0.00336 0.0119 

313 0.00319 0.0136 

338 0.00296 0.0167 

Avarage 0.0141 

 

Table 4: Calculation results of shelf life in fortified rice on various temperature 

Temperature(K) 
Kinetics of iodine content 

decrease (mg kg
-1

 hour
-1

) 
Shelf life (days) 

298 0.0119 92 

313 0.0136 80 

338 0.0167 65 

            Note :  

            Shelf life = first concentration (Co)/rate constant of iodine content decrease (k) 

            (Heni, H, 2008) 
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Figure 1: Curve of iodine content decrease in fortified rice(relationship between storage 

time with ln C) in different temperatures 
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ABSTRACT 

Iodine Deficiency Disorders (IDD) is a major public health problem in several areas of the 
world, especially in developing countries, including Indonesia. Iodine deficiency can cause 
goitre, cretinism,reduced of intelligence, mental retardation, brain damage, deaf-mutism, 
and cause miscarriage in pregnant women and stillbirth as well.Rice fortification with 
iodine (KIO3) is an interesting approach to reduce the risk of IDD, because rice is the 
major food of Indonesian population. Tofu whey is  by-product in the manufacturing 
process of tofu that is still very limited use, it is still high protein contain. The purpose of 
research were developed iodine encapsulation materials from tofu whey mixed 
maltodextrin for rice fortification. The method of  research were carried out determinated 
of iodine encapsulation materials composition, percentage of iodine recovery, moisture 
content and solubility in water. The results showed that the best samples were obtained 
from treatment of the addition of potassium iodate concentration of 7.5% and the 
composition of tofu whey encapsulating material with maltodextrin 30: 70 with an average 
percentage recovery, water content and solubility in water were 99.08%, 2,46% and 
86.96% respectively. Interaction of these two variables were important for  applicated on 
rice fortification. 
Keywords : IDD, iodine, tofu whey, mikrokapsul, rice fortification 

 

ABSTRAK 

Kekurangan iodium masih menjadi masalah besar di beberapa negara di dunia, 

khususnya negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kekurangan iodium dapat 

menyebabkan gondok, kretin, menurunkan kecerdasan dan konsentrasi anak, gangguan 

pertumbuhan fisik dan mental, dan keguguran pada ibu hamil. Fortifikasi beras dengan 

iodium (KIO3) merupakan pendekatan yang menarik untuk mengurangi risiko gangguan 

akibat kekurangan iodium (GAKI), karena beras merupakan makanan pokok penduduk 

Indonesia. Whey tahu merupakan limbah pada proses pembuatan tahu yang masih 

sangat terbatas pemanfaatannya, padahal masih mengandung protein yang tinggi. Tujuan 

penelitian ini adalah mengembangkan mikrokapsul mengandung iodium dari whey tahu 

yang dicampur dengan maltodekstrin untuk fortifikasi beras. Metode penelitian yang 

dilakukan adalah penentuan komposisi mikrokapsul mengandungiodium, penentuan 

persentase perolehan kembali, kadar air dan kelarutan dalam air. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sampel terbaik bahwa sampel terbaik diperoleh dari perlakuan 

penambahan konsentrasi kalium iodat 7,5% dan komposisi bahan pengkapsul whey tahu 

mailto:wisnu_cahyadi@yahoo.com
mailto:wisnu.cahyadi67@gmail.com
mailto:diki002@yahoo.com
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dengan maltodekstrin 30 : 70 dengan rata-rata persentase perolehan kembali (recovery) 

adalah 99,08%, kadar air 2,46%dan kelarutan dalam air adalah 86,96%.Interaksi kedua 

variabel tersebut sangat penting untuk aplikasi pada fortifikasi beras. 

Kata Kunci: GAKI, iodium, whey tahu, maltodekstrin, beras fortifikasi 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Kekurangan iodium secara luas menimpa lebih dari sepertiga penduduk dunia, 

terutama di negara-negara berkembang terdapat sekitar dua miliar orang. Dilaporkan 

sekitar 38% dari jumlah penduduk dunia terkena resiko gangguan akibat kekurangan 

iodium, hal ini juga melanda Indonesia. Iodium merupakan unsur hara yang diperlukan 

tubuh manusia. Apabila jumlah iodium yang tersedia tidak mencukupi maka akan 

mengakibatkan gondok, kretinisme, menurunnya kecerdasan dan untuk tingkat yang lebih 

berat dapat mengakibatkan gangguan pada otak dan pendengaran serta kematian pada 

bayi. Selain itu dapat juga mengakibatkan terjadinya kretinisme, menurunnya kecerdasan 

dan untukt ingkat yang lebih berat dapat mengakibatkan gangguan pada otak dan 

pendengaran serta kematian pada bayi (Diosady et al., 2002 ; Raileanuet al., 2006 ; 

Clugston et al., 2002 ; Cahyadi et al., 2004; Cahyadi, 2008; Zimmermann, 2009). 

Dalam rangka membantu mengatasi gangguan akibat kekurangan iodium telah 

dilakukan berbagai upaya, di antaranya adalah fortifikasi iodium pada beras. Hal ini 

dilakukan karena beras merupakan bahan pangan pokok yang dikonsumsi lebih dari 90% 

penduduk Indonesia. Konsumsi beras di Indonesia saat ini sekitar 150 kg/kapita, atau 

sekitar 200 g/hari (Yuliani et al., 2009; Thankachan, 2012), sedangkan kebutuhan iodium 

untuk pertumbuhan normal pada manusia dewasa sekitar 150 μg iodium/hari(Pedersen et 

al., 2002), dengan demikian iodium sebagai fortifikan pada beras hanya diperlukan dalam 

kadar yang sangat kecil (sekitar 750 μg/kg atau 0,75 ppm).  

Fortifikasi iodium adalah penambahan iodium  (kalium iodat/kalium iodida) dalam 

jumlah tertentu pada suatu produk pangan (beras) sedemikian rupa sehingga produk 

tersebut dapat berfungsi sebagai sumber penyedia iodium. Mikroenkapsulasi adalah 

suatu proses pembuatan mikrokapsul dari bahan aktif yang berbentuk padat, cair atau 

suatu bentuk dispersi, dengan suatu lapisan tipis penyalut. Mikroenkapsulasi iodium 

diharapkan dapat menjaga kestabilan kandungan iodium dalam beras selama proses 

pengolahan dan penyimpanan. (Tulyathan et al.2006; Wegmuller et al. 2006; Raileanu et 

al., 2006; Mortazavianet al., 2007; Thankachan, 2012). 

Masalah yang dihadapi adalah mempertahankan kandungan iodium pada beras 

selama penyimpanan, penanganan, pencucian dan pemasakan. Mikroenkapsulasi 

memberikan perlindungan   terhadap kondisi lingkungan yang merugikan seperti suhu 

tinggi, kelembaban, cahaya dan reaksi dengan bahan lain yang tidak diinginkan. Selain 

itu, dengan mikroenkapsulasi, laju pelepasan bahan aktif dapat dikendalikan (controlled 

release) sehingga dapat memperpanjang tingkat ketersediaan iodium (Yuliani, 2011).  

Menurut Versich (2000) dalam Badarudin (2006), banyak bahan enkapsulat yang 

berasal dari polisakararida seperti gum arabic, carboximetilcelulosa, dextrin, maltodextrin, 

karagenan, dan agar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maltodekstrin lebih banyak 

digunakan sebagai bahan enkapsulat, karena maltodekstrin memiliki beberapa sifat 

penting antara lain maltodekstrin mengalami proses dispersi yang cepat, memiliki daya 

larut yang tinggi, mampu membentuk film, memiliki sifat higroskopis yang rendah, dan 

http://jn.nutrition.org/search?author1=Prashanth+Thankachan&sortspec=date&submit=Submit
http://jn.nutrition.org/search?author1=Prashanth+Thankachan&sortspec=date&submit=Submit
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mampu menghambat kristalisasi. Sedangkan bahan-bahan lainnya tidak memiliki sifat 

seperti maltodekstrin. 

Bahan pengkapsul maltodekstrin ini dicampur dengan whey tahu kering dengan 

perbandingan tertentu, karena whey tahu masih mengandung protein yang tinggi dan 

tidak menggumpal serta zat-zat lain yang larut dalam air, termasuk lesitin dan 

oligosakarida. Selain itu whey tahu memiliki kemampuan membentuk lapisan film yang 

dapat melindungi dan menjaga kestabilan kandungan iodium serta dapat meningkatkan 

perolehan kembali.  (Fajri, 2002 ; Budiharjo et al., 2003 ; Kao et al., 2012). 

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini 

adalah mengembangkan mikrokapsul mengandung iodium dari whey tahu yang dicampur 

dengan maltodekstrin melalui teknik mikroenkapsulasi yang digunakan untuk fortifikasi 

beras.Penelitian ini diharapkan menghasilkan produk mikrokapsul mengandung iodium 

yang dapat mempertahankan kestabilan iodium dalam produk pangan (beras) yang 

difortifikasi selama proses penyimpanan, penanganan, pencucian dan pemasakan. 

 

II. BAHAN DAN METODE 

2.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan di tiga tempat yang berbeda, yaitu Balai Besar Penelitian 
dan Pengembangan Pascapanen Cimanggu Bogor, Laboratorium Kesehatan 
Provinsi Jawa Barat Bandung, dan Kantor BULOG Subang pada bulan Mei hingga 
September 2012. 

 

2.2 Bahan dan Alat 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah maltodekstrin, whey 

tahu (industri tahu di Cibuntu-Bandung), KIO3 p.a (Emerck), aquadest, larutan 

standar KIO3 0,1N, KI 20%, H2SO4 4N, larutan standar Na2S2O3 0,1 N,amylum 

0,5%, Na-fosfat 8%, diphenylamine 0,5%, ethanol, glycerol,dan asam fosfat. 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah toples plastik, spatula, 

saringan, alumunium foil, kantong plastik, sendok, homogenaizer (Micra D9, 

40233, Jerman),spray dryer (Lab Plant 05, Jerman), molen dryer, dan alat rice 

whiteness meter. Sedangkan peralatan yang digunakan dalam analisis kimia 

adalah timbangan digital, labu ukur 100 ml, gelas ukur 50 ml, pipet volumetrik 5 ml, 

pipet tetes, kertas saring, gelas kimia 100 ml, tabung reaksi,buret, erlenmeyer 100 

ml, kaca arloji, eksikator, silika gel, cawan, dan corong. 

 

2.3 TahapanPenelitian 

Tahapan penelitian yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap, di antaranya 

adalah : 

Persiapan Penelitian 

Pada tahap ini dilakukan persiapan di laboratorium untuk penelitian 

menentukan komposisi atau formulasi bahan pengkapsul dengan 

mengintroduksikan  konsentrat whey tahu yang sudah dikeringkan dengan spray 

dryer (Lab Plant SD 05, UK) yang sebelumnya dilakukan homogenisasi dengan 

homogenizer (Miccra D9, Germany). Bahan pengkapsul tersebut dapat diproduksi 

secara lokal, lalu dicampurkan dengan maltodekstrin dengan perbandingan 

tertentu. 
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Pembuatan Bahan Pengkapsul Iodium Untuk Fortifikasi Beras 

Bahan pengkapsul iodium dibuat dengan cara mencampurkankonsentrat 

whey tahu dengan maltodekstrin dengan berbagai perbandingan(10 : 90),(20 : 80) 

dan (30 : 70). Konsentrasi iodium yang ditambahkan adalah 2,5% ; 5,0% dan 7,5% 

dari berat campuran mikrokapsul. Komposisi (formulasi) bahan pengkapsul 

tersebut masing-masing dicampur air dengan perbandingan antara mikrokapsul 

dan air adalah 1 : 4. Kemudian dilakukan pengeringan dengan spray dryer (Lab 

Plant SD 05, UK.Percobaan ini dilakukan pada kondisi spray drying yang telah 

diperoleh dari penelitian sebelumnya dengan kondisi suhu inlet 170°C dan laju alir 

umpan 15 mL/menit (Yuliani et al., 2009). 

 

Pengujian Perolehan Kembali (Recovery) Kadar Iodium dalam Matriks Bahan 

Pengkapsul. 

Penentuan persentase perolehan kembali dilakukan dengan cara 

menentukan kadariodium dalam sampel mikrokapsul mengandung yang sudah 

ditambahkan sejumlah analit (iodium sebagai KIO3) yang konsentrasinya diketahui 

yaitu 2,5%; 5%; dan 7,5% melalui teknik mikroenkapsulasi. Hasil penentuan 

kadariodium tersebut dibagi dengan konsentrasi iodium yang ditambahkan 

sebelumnya, kemudian dikali 100%. 

 

Metode dan Rancangan Analisa 

Analisa yang dilakukandalam penelitian ini meliputi penentuankadar iodium 

dengan metode iodometri (Horwitz, W.,  2002), kelarutan dalam air dengan 

metode gravimetri(Kanpairoet al., 2012),, dan kadar air bahan pengkapsul iodium 

dengan metode gravimetric (Horwitz, W.,  2002). Rancangan percobaan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 

faktorial 3 x 3 dengan 3 kali pengulangan yang terdiri dari dua faktor, di antaranya 

adalah : (1) Faktor A : Perbandingan mikrokapsul dengan maltodekstrin dengan 3 

taraf yaitu : (10 : 90); (20 : 80) dan (30 :70). (2) Faktor B :Konsentrasi iodium 

(sebagai KIO3) dengan 3 taraf yaitu : 2,5%; 5% dan 7,5%. Model statistik yang 

digunakan adalah : Yijk = µ + Kk + Ai + Bj + (AB)ij + εijk. Sedangkan rancangan 

analisis dengan menggunakan data analisis varians (ANAVA), selanjutnya 

ditentukan daerah penolakan hipotesis dengan cara: Ho ditolak, jika F hitung< F 

tabel, dan Ho diterima, jika F hitung > F tabel. 

   

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Perolehan Kembali iIodium 

 

Hasil penelitian penentuan persentase perolehan kembali (recovery) iodium 

menunjukkan adanya pengaruh komposisi bahan pengkapsul dan konsentrasi iodium 

awal. Pada konsentrasi iodium awal 7,5% dan komposisi bahan pengkapsul whey 

tahu : maltodekstrin 30:70 persentase perolehan kembali kadar iodium (sebagai KIO3) 

yaitu 99,08%. Semakin meningkat konsentrasi iodium awal semakin meningkat pula 

persentase perolehan kembali Iodium, seperti yang terlihat pada Gambar 1. Tingginya 

persentase recovery yang diperoleh dari sampel tersebut diduga berhubungan dengan 

kemampuan kombinasi maltodekstrin dan whey tahu dalam mengenkapsulasi iodium. 
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Gambar 1. Grafik nilai rata-rata perolehan kembali (recovery) mikrokapsul 

mengandung iodium untuk fortifikasi beras (%) 

 

 

Berdasarkan hasil uji ANOVAseperti yang terlihat pada Tabel 1., secara umum 

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata diantara masing-masing perlakuan 

maupun interaksi penambahan konsentrasi kalium iodat dan perbandingan bahan 

pengkapsul iodium (whey tahu : maltodekstrin) terhadap persentase recovery. 

Semakin tinggi penambahan konsentrasi whey tahu semakin tinggi pula persentase 

recovey, hal ini menunjukkan bahwa whey tahu dengan kandungan proteinyang tinggi 

memiliki kemampuan membentuk lapisan film yang dapat meningkatkan perolehan 

kembali iodium dan membantu maltodekstrin dalam meningkatkan kemampuannya 

sebagai bahan penyalut (enkapsulat) (Fajri, 2002; Shrestha et al., 2003). 

 

  

Tabel1. Hasil uji ANOVA pengaruh interaksi perbandingan mikrokapsul mengandung 

iodium (whey tahu : maltodekstrin) dengan konsentrasi kalium iodat terhadap 

persentase perolehan kembali (recovery) 

Perbandingan bahan 

pengkapsul iodium 

wheytahu dengan 

maltodekstrin 

Konsentrasi iodium sebagai KIO3 (%) 

2,5 5,0 7,5 

10: 90 
 

93,80a 
 

97,93c 99,33e 

20: 80 95,33b 101,19f 98,27c 

30: 70 96,09b 98,60cd 99,08cd 

Keterangan :  Setiap huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan  yang nyata 

pada masing-masing perlakuan menurut uji Duncan pada taraf 5% 
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3.2 Kadar Air   

Berdasarkan hasil analisa terhadap kadar air  mikrokapsul mengandung 

iodium menunjukkan semakin tinggi penambahan konsentrasi kalium iodat dan whey 

tahu cenderung kadar air mengalami penurunan, atau dengan kata lain semakin tinggi 

penambahan maltodekstrin semakin tinggi kadar airnya, seperti yang terlihat pada 

Gambar 2. Menurut Kanpairo et al., (2012) bahwa kadar air sangat penting untuk 

peranannya dalam mempertahankan mutu bahan pangan, semakin kecil kadar air 

yang diperoleh semakin baik mutu produk mikrokapsul mengandung iodium tersebut. 

Selain itu kadar air merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terhadap 

kestabilan iodium dalam bahan pangan. 

 

 

 Gambar 2. Grafik nilai rata-rata kadar air (%) mikrokapsul mengandung iodium  

untuk fortifikasi beras 

 

Kenaikan kadar air ini ternyata berbanding lurus dengan peningkatan konsentrasi 

penambahan maltodekstrin pada tiap perlakuan. Hal ini disebabkan karena maltodekstrin 

dapat meningkatkan total padatan bahan yang dikeringkan. Sehingga jumlah air yang 

diuapkan semakin sedikit, akibatnya peningkatan konsentrasi maltodekstrinakan 

menurunkan kadar air. Hal ini sesuai dengan pendapat Badarudin (2006), semakin tinggi 

total padatan yang dikeringkan sampai batas tertentu maka kecepatan penguapan akan 

semakin tinggi sehingga kadar air bahan menjadi rendah. Jika dalam air (gugus hidroksil) 

maltodekstrinakan membentuk ikatan hydrogen dengan molekul-molekul air sekitarnya, 

jika air dihilangkan akan terjadi pengkristalan, karena gugus hidroksilakan membentuk 

ikatan hydrogen dengan ikatan gugus hidroksil yang lain sesama monomer, oleh karena 

itu semakin banyak maltodekstrin yang ditambahkan semakin cepat terjadi pengkristalan 

dan penguapan air kadar air bahan akan semakin rendah (Badarudin, 2006).  
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3.3 Kelarutan 

Kelarutan merupakan parameter yang penting dalam pengembangan bahan fortifikan, 

terutama untuk fortifikan yang ditambahkan pada permukaan bahan makanan seperti 

beras. Untuk menekan kehilangan fortifikan selama pencucian dan pemasakan, 

dibutuhkan kelarutan fortifikan yang rendah. 

Tabel2. Hasil uji ANOVA pengaruh interaksi perbandingan bahan pengkapsul iodium 

(whey tahu : maltodekstrin) dengan konsentrasi kalium iodat terhadap nilai 

kelarutan (%) 

Perbandingan bahan 

pengkapsul iodium whey 

tahu dengan maltodekstrin 

Konsentrasi iodium sebagai KIO3 (%) 

2,5 5,0 7,5 

10: 90 92,78a 92,22c 91,08e 

20: 80 91,09b 90,72f 90,46cd 

30: 70 90,23b 88,28cde 86,96de 

Keterangan :  Setiap huruf yang berbeda (superscript) menunjukkan adanya perbedaan  

yang nyata pada masing-masing perlakuan menurut uji Duncan pada taraf 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik nilai rata-rata kelarutan (%) mikrokapsul mengandung iodium untuk 

fortifikasi beras 

Hasil pengujian terhadap nilai kelarutan mikrokapsul mengandung iodium dapat dilihat 

pada Gambar 3, dari data tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi penambahan 

konsentrasi kalium iodat dan whey tahu pada bahan pengkapsul maka semakin rendah 

nilai kelarutan dalam air mikrokapsul mengandung iodium tersebut. Semakin rendah nilai 

kelarutan semakin baik sampel tersebut sebagai bahan pengkapsul. Dari hasil uji ANAVA 

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata diantara masing-masing perlakuan begitu 

juga untuk interaksi kedua variabel tersebut, seperti yang terlihat pada Tabel 2. Nilai 

kelarutan yang tertinggi adalah 92,78% diperoleh pada sampel konsentrasi kalium iodat 

2,5% dan perbandingan whey tahu : maltodekstrin 10 : 90, sedangkan nilai terendah 
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86,96% diperoleh dari kombinasi whey tahu : maltodekstrin 30:70 pada konsentrasi 

iodium awal7,5%, dengan diperolehnya nilai kelarutan terendah ini yang merupakan nilai 

terbaik diharapkan mikrokapsul mengandung iodium tidak mudah larut pada saat 

pencucian dan pengolahan beras fortifikasi.  

Maltodekstrin merupakan oligosakarida yang dihasilkan dari hidrolisis pati yang diatur 

oleh enzim-enzim tertentu atau hidrolisis oleh asam, berwarna putih sampai bening. 

Maltodekstrin dapat digunakan pada makanan karena maltodekstrin memiliki beberapa 

sifat penting antara lain maltodekstrin mengalami proses dispersi yang cepat, memiliki 

daya larut yang tinggi, mampu membentuk film, memiliki sifat higroskopis yang rendah, 

dan mampu menghambat kristalisasi. Selain itu, maltodekstrin memiliki nilai DE (Dextrose 

Equaivalency) yang tinggi, sehingga kelarutan maltodekstrin akan sangat baik dan lebih 

meningkat, DE yang rendah berhubungan dengan meningkatnya vikositas dan kadar air 

(Ozer et al., 2005 ; Azeez, 2005 ; dalam Badarudin, 2006; Kanpairo et al., 2012).  

 

IV. KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel terbaik diperoleh dari perlakuan 

penambahan konsentrasi kalium iodat 7,5% dan perbandingan mikrokapsul whey tahu 

dengan maltodekstrin 30 : 70 dengan rata-rata persentase perolehan kembali (recovery) 

adalah 99,08%, kadar air 2,46%dan kelarutan dalam air adalah 86,96%. Perlakuan 

konsentrasi kalium iodat dan perbandingan mikrokapsul whey tahu dengan maltodekstrin 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap karakteristik produk bahan pengkapsul yang 

dihasilkan. Interaksi kedua variabel tersebut sangat penting untuk aplikasi pada fortifikasi 

beras. 
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ABSTRAK 

Kekurangan iodium masih menjadi masalah besar di beberapa negara di dunia, khususnya 

negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Fortifikasi beras dengan iodium (KIO3) 

merupakan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko gangguan 

akibat kekurangan iodium (GAKI), karena beras merupakan makanan pokok penduduk 

Indonesia.Salah satu cara untuk mempertahankan kandungan iodium pada makanan atau 

bahan makanan adalah mikroenkapsulasi. Mikroenkapsulasi adalah suatu proses 

pembuatan mikrokapsul dari bahan aktif yang berbentuk padat, cair atau suatu bentuk 

dispersi, dengan suatu lapisan tipis penyalut (Tulyathan, et al., 2006 dan Wegmuller, et al, 

2006).Whey tahumerupakan limbah pada proses pembuatan tahu yang masih sangat 

terbatas pemanfaatannya, padahal masih mengandung protein yang tinggi. Tujuan 

penelitian ini adalah mengembangkan mikrokapsul mengandung iodium dari whey tahu 

yang dicampur dengan maltodekstrin untuk fortifikasi beras. Metode penelitian yang 

dilakukan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan faktorial 3 x 3 dengan 3 kali 

pengulangan yang terdiri dari dua faktor, di antaranya adalah : (1) Faktor A : Perbandingan 

mikrokapsul dengan maltodekstrin dengan 3 taraf yaitu : (10 : 90); (20 : 80) dan (30 :70). 

(2) Faktor B :Konsentrasi iodium (sebagai KIO3) dengan 3 taraf yaitu : 2,5%; 5% dan 7,5 

%. Parameter analisa yang dilakukan adalah penentuan persentase perolehan kembali, 

kadar air dan kelarutan dalam air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel terbaik 

bahwa sampel terbaik diperoleh dari perlakuan penambahan konsentrasi kalium iodat 7,5% 

dan komposisi bahan pengkapsul whey tahu dengan maltodekstrin 30 : 70 dengan rata-rata 

persentase perolehan kembali (recovery) adalah 99,08 persen, kadar air 2,46 persendan 

kelarutan dalam air adalah 86,96 persen.Interaksi kedua variabel tersebut sangat penting 

untuk aplikasi pada fortifikasi beras. 

Kata Kunci: GAKI, iodium, whey tahu, mikrokapsul, beras fortifikasi 
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I. PENDAHULUAN 

Kekurangan iodium secara luas menimpa lebih dari sepertiga penduduk dunia, 

terutama di negara-negara berkembang. Dilaporkan sekitar 38% dari jumlah penduduk 

dunia terkena resiko gangguan akibat kekurangan iodium.Hal ini juga melanda Indonesia. 

Iodium merupakan unsur hara yang diperlukan tubuh manusia. Yang apabila jumlah 

iodium yang tersedia tidak mencukupi maka akan mengakibatkan gondok, kretinisme, 

menurunnya kecerdasan dan untuk tingkat yang lebih berat dapat mengakibatkan gangguan 

pada otak dan pendengaran serta kematian pada bayi. Selain itu dapat juga mengakibatkan 

terjadinya kretinisme, menurunnya kecerdasan dan untuk tingkat yang lebih berat dapat 

mengakibatkan gangguan pada otak dan pendengaran serta kematian pada bayi 

(Diosady,dkk., 2002; Raileanu, dkk., 2006; Clugston,dkk., 2002; Cahyadi, dkk., 2004; 

Cahyadi, 2008; Zimmermann, 2009). 

Dalam rangka membantu mengatasi gangguan akibat kekurangan iodium telah 

dilakukan berbagai upaya, di antaranya adalah fortifikasi iodium pada beras. Hal ini 

dilakukan karena beras merupakan bahan pangan pokok yang dikonsumsi lebih dari 90 

persen penduduk Indonesia. Konsumsi beras di Indonesia saat ini sekitar 150 kg/kapita, 

atau sekitar 200 g/hari (Yuliani,dkk., 2009; Thankachan,et.al.,2012), sedangkan kebutuhan 

iodium untuk pertumbuhan normal pada manusia dewasa sekitar 150 μg 

iodium/hari(Pedersen, dkk., 2002).Dengan demikian iodium sebagai fortifikan pada beras 

hanya diperlukan dalam kadar yang sangat kecil (sekitar 750 μg/kg atau 0,75 ppm).  

Fortifikasi iodium adalah penambahan iodium  (kalium iodat/kalium iodida) dalam 

jumlah tertentu pada suatu produk pangan (beras) sedemikian rupa sehingga produk 

tersebut dapat berfungsi sebagai sumber penyedia iodium. Mikroenkapsulasi adalah suatu 

proses pembuatan mikrokapsul dari bahan aktif yang berbentuk padat, cair atau suatu 

bentuk dispersi, dengan suatu lapisan tipis penyalut. Mikroenkapsulasi iodium diharapkan 

dapat menjaga kestabilan kandungan iodium dalam beras selama proses pengolahan dan 

penyimpanan. (Tulyathan, dkk., 2006; Wegmuller, dkk., 2006; Raileanu,dkk., 2006; 

Mortazavian, dkk., 2007; Thankachan,et.al.,2012). 

Masalah yang dihadapi dalam proses fortifikasi adalah mempertahankan kandungan 

iodium pada beras selama penyimpanan, penanganan, pencucian dan pemasakan. 

Mikroenkapsulasi memberikan perlindungan   terhadap kondisi lingkungan yang 

merugikan seperti suhu tinggi, kelembaban, cahaya dan reaksi dengan bahan lain yang 

http://jn.nutrition.org/search?author1=Prashanth+Thankachan&sortspec=date&submit=Submit
http://jn.nutrition.org/search?author1=Prashanth+Thankachan&sortspec=date&submit=Submit
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tidak diinginkan. Selain itu, dengan mikroenkapsulasi, laju pelepasan bahan aktif dapat 

dikendalikan (controlled release) sehingga dapat memperpanjang tingkat ketersediaan 

iodium (Yuliani, 2011).  

Menurut Versich (2000) dalam Badarudin (2006), banyak bahan enkapsulat yang 

berasal dari polisakararida seperti gum arabic, carboximetilcelulosa, dextrin, maltodextrin, 

karagenan, dan agar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maltodekstrin lebih banyak 

digunakan sebagai bahan enkapsulat, karena maltodekstrin memiliki beberapa sifat penting 

antara lain maltodekstrin mengalami proses dispersi yang cepat, memiliki daya larut yang 

tinggi, mampu membentuk film, memiliki sifat higroskopis yang rendah, dan mampu 

menghambat kristalisasi. Sedangkan bahan-bahan lainnya tidak memiliki sifat seperti 

maltodekstrin. Sebagai bahan pengkapsul maltodekstrin dicampur dengan whey tahu, 

karena whey tahu masih mengandung protein yang tinggi, lesitin dan oligosakarida serta 

mudah larut dalam air. Selain itu whey tahu memiliki kemampuan membentuk lapisan film 

yang dapat melindungi dan menjaga kestabilan kandungan iodium. (Fajri, 2002 ; 

Budiharjo,dkk., 2003 ; Kao,dkk., 2012). 

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah 

mengembangkan mikrokapsul mengandung iodium dari whey tahu yang dicampur dengan 

maltodekstrin melalui teknik mikroenkapsulasi yang digunakan untuk fortifikasi beras. 

Penelitian ini diharapkan menghasilkan produk mikrokapsul mengandung iodium yang 

dapat mempertahankan kestabilan iodium dalam produk pangan (beras) yang difortifikasi 

selama proses penyimpanan, penanganan, pencucian dan pemasakan. 

 

II. BAHAN DAN METODE 

2.1.     Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan pengkapsul yang terdiri 

dari campuran maltodekstrin, whey tahu serbuk dan KIO3 p.a (Emerck), serta bahan-bahan 

kimia yang digunakan untuk analisa kadar iodium. Peralatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah homogenizer (Micra D9, 40233, Jerman),spray dryer (Lab Plant 05, 

Jerman), molen dryer, dan alat rice whiteness meter, serta peralatan laboratorium kimia 

yang digunakan untuk analisa.  

2.2.     TahapanPenelitian 

Tahapan penelitian yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap,di antaranya adalah: 

Pembuatan Bahan Pengkapsul Iodium Untuk Fortifikasi Beras 



108 

 

Bahan pengkapsul iodium dibuat dengan cara mencampurkan konsentrat whey tahu dengan 

maltodekstrin dengan berbagai perbandingan (10 : 90), (20 : 80) dan (30 : 70). Konsentrasi 

iodium yang ditambahkan adalah 2,5 persen; 5,0 persen dan 7,5 persen dari berat campuran 

mikrokapsul. Komposisi (formulasi) bahan pengkapsul tersebut masing-masing dicampur 

air dengan perbandingan antara mikrokapsul dan air adalah 1 : 4. Kemudian dilakukan 

pengeringan dengan spray dryer (Lab Plant SD 05, Jerman).Percobaan ini dilakukan pada 

kondisi spray drying yang telah diperoleh dari penelitian sebelumnya dengan kondisi suhu 

inlet 170°C dan laju alir umpan 15 mL/menit (Yuliani, dkk., 2009). 

Pengujian Perolehan Kembali (Recovery) Kadar Iodium dalam Matriks Bahan 

Pengkapsul. 

Penentuan persentase perolehan kembali dilakukan dengan cara menentukan kadar iodium 

dalam sampel mikrokapsul sudah ditambahkan sejumlah analit (iodium sebagai KIO3) 

yang konsentrasinya diketahui yaitu 2,5 persen; 5 persen; dan 7,5 persen melalui teknik 

mikroenkapsulasi. Hasil penentuan kadariodium tersebut dibagi dengan konsentrasi iodium 

yang ditambahkan sebelumnya, kemudian dikali 100 persen. 

Metode dan Rancangan Analisa 

Analisa yang dilakukandalam penelitian ini meliputi penentuankadar iodium dengan 

metode iodometri (Horwitz, 2002), kelarutan dalam air dengan metode 

gravimetri(Kanpairoet al., 2012),dan kadar air bahan pengkapsul iodium dengan metode 

gravimetri (Horwitz, 2002). Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan faktorial 3 x 3 dengan 3 kali 

pengulangan yang terdiri dari dua faktor, di antaranya adalah : (1) Faktor A : Perbandingan 

mikrokapsul dengan maltodekstrin dengan 3 taraf yaitu : (10 : 90); (20 : 80) dan (30 :70), 

(2) Faktor B :Konsentrasi iodium (sebagai KIO3) dengan 3 taraf yaitu : 2,5%; 5% dan 7,5 

persen. Model statistik yang digunakan adalah : Yijk = µ + Kk + Ai + Bj + (AB)ij + εijk. 

Sedangkan rancangan analisis dengan menggunakan data analisis varians (ANAVA) 

(Gaspersz,1995).  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.   Perolehan Kembali Iodium 

Hasil penelitian penentuan persentase perolehan kembali (recovery) iodium 

menunjukkan adanya pengaruh komposisi bahan pengkapsul dan konsentrasi iodium awal. 

Pada konsentrasi iodium awal 7,5 persen dan komposisi bahan pengkapsul whey tahu : 

maltodekstrin 30:70 persentase perolehan kembali kadar iodium (sebagai KIO3) sebesar 
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99,08 persen. Semakin meningkat konsentrasi iodium awal semakin meningkat pula 

persentase perolehan kembali Iodium, (Gambar 1). Tingginya persentase recovery yang 

diperoleh dari sampel tersebut diduga berhubungan dengan kemampuan kombinasi 

maltodekstrin dan whey tahu dalam mengenkapsulasi iodium. 

 

 

Gambar 1. Grafik nilai rata-rata perolehan kembali (recovery) mikrokapsul mengandung 

iodium untuk fortifikasi beras (persen) 

 

Berdasarkan hasil uji ANOVA (Tabel 1), secara umum menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata diantara masing-masing perlakuan maupun interaksi penambahan 

konsentrasi kalium iodat dan perbandingan bahan pengkapsul iodium (whey tahu : 

maltodekstrin) terhadap persentase recovery. Semakin tinggi penambahan konsentrasi 

whey tahu semakin tinggi pula persentase recovey, hal ini menunjukkan bahwa whey tahu 

dengan kandungan proteinyang tinggi memiliki kemampuan membentuk lapisan film yang 

dapat meningkatkan perolehan kembali iodium dan membantu maltodekstrin dalam 

meningkatkan kemampuannya sebagai bahan penyalut (enkapsulat) (Fajri, 2002; 

Shrestha,dkk., 2003). 
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Tabel 1. Hasil uji ANOVA pengaruh interaksi perbandingan mikrokapsul mengandung 

iodium (whey tahu : maltodekstrin) dengan konsentrasi kalium iodat terhadap persentase 

perolehan kembali (recovery) 

Perbandingan bahan 

pengkapsul iodium 

whey tahu dengan 

maltodekstrin 

Konsentrasi iodium sebagai KIO3 (%) 

2,5 5,0 7,5 

10: 90 

 

93,80
a
 

 

97,93
c
 99,33

e
 

20: 80 95,33 
b
 101,19

f
 98,27

c
 

30: 70 96,09 
b
 98,60

cd
 99,08

cd
 

Keterangan :  Setiap huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan  yang nyata 

pada masing-masing perlakuan menurut uji Duncan pada taraf 5% 

 

3.2. Kadar Air   

Berdasarkan hasil analisa terhadap kadar air  mikrokapsul mengandung iodium 

menunjukkan semakin tinggi penambahan konsentrasi kalium iodat dan whey tahu 

cenderung kadar air mengalami penurunan, atau dengan kata lain semakin tinggi 

penambahan maltodekstrin semakin tinggi kadar airnya, seperti yang terlihat pada Gambar 

2. Menurut Kanpairo,dkk., (2012) bahwa kadar air sangat penting untuk peranannya dalam 

mempertahankan mutu bahan pangan, semakin kecil kadar air yang diperoleh semakin baik 

mutu produk mikrokapsul mengandung iodium tersebut. Selain itu kadar air merupakan 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terhadap kestabilan iodium dalam bahan 

pangan. 

 

 Gambar 2. Grafik nilai rata-rata kadar air (%) mikrokapsul mengandung iodium  
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untuk fortifikasi beras 

 

Kenaikan kadar air ini berbanding lurus dengan peningkatan konsentrasi 

penambahan maltodekstrin pada tiap perlakuan. Hal ini disebabkan karena maltodekstrin 

dapat meningkatkan total padatan bahan yang dikeringkan. Sehingga jumlah air yang 

diuapkan semakin sedikit, akibatnya peningkatan konsentrasi maltodekstrinakan 

menurunkan kadar air. Hal ini sesuai dengan pendapat Badarudin (2006), semakin tinggi 

total padatan yang dikeringkan sampai batas tertentu maka kecepatan penguapan akan 

semakin tinggi sehingga kadar air bahan menjadi rendah. Jika dalam air (gugus hidroksil) 

maltodekstrin akan membentuk ikatan hydrogen dengan molekul-molekul air sekitarnya, 

jika air dihilangkan akan terjadi pengkristalan, karena gugus hidroksilakan membentuk 

ikatan hidrogen dengan ikatan gugus hidroksil yang lain sesama monomer, oleh karena itu 

semakin banyak maltodekstrin yang ditambahkan semakin cepat terjadi pengkristalan dan 

penguapan air kadar air bahan akan semakin rendah (Badarudin, 2006).  

3.3. Kelarutan 

Kelarutan merupakan parameter yang penting dalam pengembangan bahan 

fortifikan, terutama untuk fortifikan yang ditambahkan pada permukaan bahan makanan 

seperti beras. Untuk menekan kehilangan fortifikan selama pencucian dan pemasakan, 

dibutuhkan kelarutan fortifikan yang rendah. 

Hasil pengujian terhadap nilai kelarutan mikrokapsul mengandung iodium dapat 

dilihat pada Gambar 3, dari data tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi penambahan 

konsentrasi kalium iodat dan whey tahu pada bahan pengkapsul maka semakin rendah nilai 

kelarutan dalam air mikrokapsul mengandung iodium tersebut. Semakin rendah nilai 

kelarutan semakin baik sampel tersebut sebagai bahan pengkapsul. Dari hasil uji ANOVA 

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata untuk masing-masing perlakuan begitu juga  

interaksi kedua variabel tersebut, seperti yang terlihat pada Tabel 2. Nilai kelarutan yang 

tertinggi adalah 92,78 persen diperoleh pada sampel konsentrasi kalium iodat 2,5 persen 

dan perbandingan whey tahu : maltodekstrin 10 : 90, sedangkan nilai terendah 86,96 persen 

diperoleh dari kombinasi whey tahu : maltodekstrin 30:70 pada konsentrasi iodium awal7,5 

persen, dengan diperolehnya nilai kelarutan terendah ini yang merupakan nilai terbaik 

diharapkan mikrokapsul mengandung iodium tidak mudah larut pada saat pencucian dan 

pengolahan beras fortifikasi.  
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Gambar 3. Grafik nilai rata-rata kelarutan (persen) mikrokapsul mengandung iodium 

untuk fortifikasi beras 

 

Tabel2. Hasil uji ANOVA pengaruh interaksi perbandingan bahan pengkapsul iodium 

(whey tahu : maltodekstrin) dengan konsentrasi kalium iodat terhadap nilai kelarutan 

(persen) 

Perbandingan bahan 

pengkapsul iodium whey 

tahu dengan maltodekstrin 

Konsentrasi iodium sebagai KIO3 (%) 

2,5 5,0 7,5 

10: 90 92,78 
a
 92,22

c
 91,08

e
 

20: 80 91,09
b
 90,72

f
 90,46

cd
 

30: 70 90,23
b
 88,28

cde
 86,96

de
 

Keterangan :  Setiap huruf yang berbeda (superscript) menunjukkan adanya perbedaan  

yang nyata pada masing-masing perlakuan menurut uji Duncan pada taraf 5 persen 

 

Maltodekstrin merupakan oligosakarida yang dihasilkan dari hidrolisis pati yang 

diatur oleh enzim-enzim tertentu atau hidrolisis oleh asam, berwarna putih sampai bening. 

Maltodekstrin dapat digunakan pada makanan karena maltodekstrin memiliki beberapa 

sifat penting antara lain maltodekstrin mengalami proses dispersi yang cepat, memiliki 

daya larut yang tinggi, mampu membentuk film, memiliki sifat higroskopis yang rendah, 

dan mampu menghambat kristalisasi. Selain itu, maltodekstrin memiliki nilai DE (Dextrose 

Equaivalency) yang tinggi, sehingga kelarutan maltodekstrin akan sangat baik dan lebih 

meningkat, DE yang rendah berhubungan dengan meningkatnya vikositas dan kadar air 

(Ozer,dkk., 2005 ; Azeez, 2005 dalam Badarudin, 2006; Kanpairo,dkk., 2012).  
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IV. KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel terbaik diperoleh dari perlakuan 

penambahan konsentrasi kalium iodat 7,5 persen dan perbandingan mikrokapsul whey tahu 

dengan maltodekstrin 30 : 70 dengan rata-rata persentase perolehan kembali (recovery) 

adalah 99,08 persen, kadar air 2,46 persendan kelarutan dalam air adalah 86,96 persen. 

Perlakuan konsentrasi kalium iodat dan perbandingan mikrokapsul whey tahu dengan 

maltodekstrin memberikan pengaruh yang nyata terhadap karakteristik produk bahan 

pengkapsul yang dihasilkan. Interaksi kedua variabel tersebut sangat penting untuk aplikasi 

pada fortifikasi beras. 
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