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PENGEMBANGAN MIKROENKAPSULASI IODIUM UNTUK FORTIFIKASI BERAS
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEKURANGAN ZAT GIZIMIKRO

RINGKASAN
Kekurangan akan zat gizimikro (micronutrient) iodium dan besi, secara luas
menimpa lebih dari sepertiga penduduk dunia, terutama di negara-negara berkembang
khususnya Indonesia. Zat gizimikro iodium merupakan salah satu unsur yang diperlukan
oleh tubuh manusia. Kekurangan iodium dapat menurunkan kecerdasan dan konsentrasi
anak, gangguan pertumbuhan fisik dan mental, serta memicu pertumbuhan gondok. 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,
sedangkan kebutuhan iodium untuk pertumbuhan normal pada manusia dewasa antara
120–150 μg iodium/hari, dengan demikian iodium sebagai fortifikan pada beras hanya
diperlukan dalam kadar yang sangat kecil (sekitar 750 μg/kg atau 0,75 ppm).
Tujuan penelitian ini adalah memanfaatkan limbah industri tahu (whey tahu) untuk
dikembangkan sebagai bahan pengkapsul iodium yang dicampurkan dengan maltodekstrin
untuk fortifikasi beras. Sedangkan tujuan umum kegiatan penelitian ini adalah tercapainya
produksi beras beriodium dan menurunkan jumlah penderita kekurangan zat gizimikro
dalam hal ini gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI) Penelitian dilakukan dengan
cara memformulasikan bahan pengkapsul iodium yaitu dengan berbagai
perbandingan/formulasi whey tahu kering dengan maltodekstrin. Penelitian ini diharapkan
menghasilkan produk bahan pengkapsul iodium yang lebih baik dan dapat
mempertahankan kestabilan iodium dalam produk pangan (beras) yang difortifikasi selama
proses penyimpanan, penanganan, pencucian dan pemasakan.
Hasil penelitian pengujian stabilitas kadar iodium dalam beras fortifikasi pada
proses pemasakan adalah sebagai berikut beras fortifikasi dengan dosis penyalut 2,1 g/10
ml terpilih sebagai bahan baku utama karena memiliki kandungan KIO 3 tertinggi sebesar
23,4309 ppm. Berdasarkan uji organoleptik beras fortifikasi dalam hal rasa, aroma, warna
dan kenampakan tidak berbeda nyata dengan beras pada umumnya. Sedangkan nasi dari
beras fortifikasi dalam hal warna dan aroma tidak berbeda nyata, namun dalam hal rasa dan
kenampakan berbeda nyata pada nasi dengan beras fortifikasi yang dicuci dan beras
fortifikasi yang tidak dicuci. Berdasarkan pengujian kadar iodium dari setiap perlakuan,
mulai dari pencucian hingga penyimpanan selama 24 jam setalah dimasak, kadar iodium
masih tersisa diatas 3 ppm, sedangkan tubuh orang dewasa membutuhkan iodium sekitar
0,75 ppm perhari, sehingga kebutuhan iodium bisa terpenuhi dengan mengkonsumsi beras
fortifikasi. Sedangkan hasil penelitian lainnya menunjukkan kinetika (konstanta laju)
penurunan kadar iodium rata-rata dalam beras fortifikasi (k) adalah 0,0141 mg kg-1 jam-1
dan energi aktivasi (Ea) sebesar 1.692 kkal mol-1 K-1. Hal ini menunjukkan bahwa iodium
(sebagai KIO3) dalam bahan pengkapsul yang difortifikasi ke dalam beras cukup stabil
selama penyimpanan, akan tetapi masih ada penurunan kadar iodium yang disebabkan oleh
beberapa faktor. Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi suhu penyimpanan semakin
besar nilai kinetika (konstanta laju) penurunan kadar iodium. Umur simpan beras
fortifikasi yang paling lama yaitu 92 hari yang disimpan pada suhu 25 oC.
Keluaran yang akan dicapai dari hasil penelitian ini adalah paket teknologi
fortifikasi iodium untuk pengkayaan kandungan zat gizimikro pada beras yang dapat
diterapkan di masyarakat untuk mengatasi masalah GAKI, publikasi ilmiah di jurnal-jurnal
nasional maupun internasional yang terakreditasi, dan diperolehnya buku panduan/buku
ajar dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Masalah
Kekurangan iodium masih menjadi masalah besar di beberapa negara di dunia,

khususnya negara-negara berkembang. 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
untuk tingkat yang lebih berat dapat mengakibatkan gangguan pada otak dan pendengaran
serta kematian pada bayi (Edmundson, W.C., et al., 2000, Sarah C., 2000).
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).
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).
Bahan pengkapsul maltodekstrin ini dicampur dengan salah satu bahan pengisi
(whey tahu kering dan susu skim) 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 (Fajri, 2002 ; Budiharjo et al.,
2003 ; Kao et al., 2012).
5

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 DP2MDIKTI 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
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 umum yang ingin dicapai dari kegiatan penelitian ini adalah tercapainya
produksi beras beriodium dan menurunkan jumlah penderita gangguan akibat kekurangan
iodium (GAKI).
Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah (1) mengembangkan teknologi
mikroenkapsulasi iodium untuk fortifikasi beras dengan menggunakan berbagai komposisi
bahan pengkapsul; (2) mendapatkan kondisi proses fortifikasi beras; dan (3) Menguji
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stabilitas

iodium selama pencucian, pemasakan dan penyimpanan, serta penentuan

konstanta laju penurunan kadar iodium 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 dan Subang. 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) 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.

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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ROADMAP HIBAH KOMPETENSI DIKTI 2013

OUTPUT

Pengembangan Mikroenkapsulasi Iodium untuk Fortifikasi Beras
dalam Upaya Penanggulangan Kekurangan Zat Gizimikro
Produk

Metode
Analisis
Kadar Iodium

Mesin Kristalisasi Garam
dan Mesin Iodisasi

Tulisan

Jurnal
Nasional dan
Internasional

Seminar Nasional, Jurnal
Nasional Terakreditasi,
Media Cetak

Formulasi bahan
pengkapsul

Jurnal Nasional
terakreditasi

Teknologi proses fortifikasi beras dengan
iodium terkapsulasi
Jurnal Nasional/
Internasional,
Media Cetak

1.

Seminar Nasional
& Buku Text

Formulasi bahan pengkapsul zat gizimikro
untuk fortifikasi beras

HKI

TEKNOLOGI

2.

Aplikasi dan
Implentasi
Proses
Pengembang
an
Metoda
Analisis dan
Desain

RISET

Aplikasi dan
Implentasi
Proses
Pengembang
an
Metoda
Analisis dan
Desain

TAHUN KEGIATAN

Aplikasi Metode Analisis dan Cara
Pengolahan Garam Beriodium

Aplikasi Fortifikasi beras dengan iodium terkapsulasi

Pembuatan Prototipe Mesin Kristalisasi
Garam dan mesin iodisasi

Metoda Proses mikroenkapsulasi iodium (zat gizimikro)
untuk Fortifikasi Beras

Analisis Penentuan Kadar Spesi Iodium
dalam Garam Beriodium
• Proses Pengolahan
Garam Beriodium dan
Pengembangan
Faktor-faktor y ang
Metode Analisis
mempengaruhi
Penentuan
terhadap
Kadar Spesi
Kestabilan Iodium.
Iodium dengan • Rancang Bangun
HPLCMesin/Alat Kristalisasi
Pasangan Ion
Garam dan Mesin
iodisasi

2009

2010

2011

Pengembangan
mikroenkapsulasi iodium
untuk fortifikasi beras

Formulasi bahan pengkapsul zat
gizimikro untuk fortifikasi beras dan
pengujian stabilitas pada beras

Fortifikasi beras dengan iodium
terkapsulasi
Optimasi komposisi dan konsentrasi
bahan pengkapsul
Pengujian perolehan kembali (recovery)
kadar iodium pada bahan pengkapsul dan
beras fortifikasi serta pengujian stabilitas

2012

2013

Gambar 1. Roadmap Hibah Kompetensi DIKTI 2013
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3.

Pengujian kualitas dan
4.
stabilitas kadar zat
gizimikro (iodium, Fe
dan vitamin A) pada
beras fortifikasi
selama proses
pengolahan dan
penyimpanan

2014

Tercapainya
produksi beras
beriodium dan
menurunnya
jumlah
penderita
gangguan
akibat
kekurangan
iodium (GAKI).
Mengembangka
n teknologi
mikroenkapsula
si zat gizimikro
untuk fortifikasi
beras dengan
menggunakan
berbagai
komposisi
bahan
pengkapsul;
Mendapatkan
kondisi proses
fortifikasi beras;
dan
Stabilitas kadar
zat gizimikro
(iodium, Fe dan
vitamin A)
selama proses
pengolahan dan
penyimpanan.

TUJUAN

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
of First 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 27oC, 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 (I 2) 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 kg1

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 (I 2) 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. 013556 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 iodisasi garam. 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 persentase perolehan 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
Kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa tahap
kegiatan yaitu :
Tahap 1. Pengembangan teknologi mikroenkapsulasi, pada tahap ini akan dilakukan
penetapan 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 proses fortifikasi beras dengan iodium terkapsulasi, pada
penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kondisi fortifikasi beras yang menghasilkan
retensi iodium dalam 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 stabilitas iodium dalam 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 bersuhu 25°, 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
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) dan
pengujian 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 triple fortifikasi.
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/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

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
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
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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
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.
Fortifikasi bahan 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) di masyarakat,
terutama masyarakat miskin di pedesaan maupun perkotaan. Hasil penelitian ini diharapkan

dapat meningkatkan kecukupan gizi masyarakat melalui konsumsi pangan konvensional
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yang telah difortifikasi bagi 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 kesadaran masyarakat akan kesehatan
dibarengi dengan gaya hidup yang lebih praktis, tuntutan masyarakat pun akan beranjak
lebih tinggi lagi. Hasil penelitian ini juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tentang
pentingnya zat gizimikro dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih 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). 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 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 :
Penentuan kondisi proses fortifikasi beras dan pengujian stabilitas iodium selama
proses pengolahan dan penyimpanan dalam bahan pengkapsul dan beras fortifikasi
1. Penentuan kondisi proses fortifikasi
Penentuan kondisi proses fortifikasi beras dengan iodium terkapsulasi, pada penelitian
ini bertujuan untuk mendapatkan kondisi fortifikasi beras yang menghasilkan retensi
iodium dalam beras yang tinggi.

Fortifikasi beras dilakukan menggunakan

mikrokapsul terbaik yang diperoleh dari percobaan tahap Tahun Pertama. 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.
Mikrokapsul disuspensikan ke dalam akuades pada konsentrasi 70 g/l (dengan asumsi
recovery 100%) atau setara dengan 3 ppm iodium dalam beras. Jumlah ini mengacu
pada kebutuhan iodium untuk orang dewasa (150 µg/hari) 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 beriodium ditampung dalam ember
selama 1 menit, lalu ditimbang dan disimpan dalam kantong plastik untuk pengamatan
lebih lanjut.
2. Pengujian stabilitas iodium selama proses pengolahan dan Penyimpanan dalam
bahan pengkapsul dan beras fortifikasi
Pengujian stabilitas iodium selama proses pengolahan dan penyimpanan dalam bahan
pengkapsul dan beras yang sudah difortifikasi, pada penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui stabilitas iodium dalam bahan pengkapsul dan beras selama proses
pengolahan (pencucian, pemasakan dan penyimpanan) beras fortifikasi. Pendekatan
yang dilakukan berupa percobaan pencucian beras, lalu pemasakan beras dengan rice
cooker dan penyimpanan pada berbagai suhu. Sampling untuk analisis kadar iodium
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dilakukan pada tiap tahap pencucian dan pengolahan serta penyimpanan.

Dalam

penelitian ini, beras yang mengandung iodium dikemas dalam kantong plastik
polipropilen dan disimpan dalam inkubator bersuhu 25°, 40° dan 65°C pada kondisi
kelembaban ruang. Percobaan dilakukan dalam 3 ulangan dan pengamatan dilakukan
pada hari ke 0, 2, 4, 6 dan 8 hari. Metode yang digunakan untuk menentukan konstanta
laju penurunan zat gizimikro adalah 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 Ketiga

1.

: Fortifikasi beras dengan iodium, Fe, dan vitamin A (Triple
Fortification) dan pengujian stabilitas selama proses
penyimpanan dan pengolahan

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
pengolahan

triple fortifikasi selama proses penyimpanan dan

Pengujian stabilitas iodium, Fe dan vitamin A (zat gizimikro)selama penyimpanan dan
pengolahan dan penentuan konstanta laju penurunan kadar zat gizimikro dalam beras
triple fortifikasi. Dalam penelitian ini, beras yang mengandung ketiga zat gizimikro
dikemas dalam kantong plastik polipropilen dan disimpan dalam inkubator bersuhu
25°, 40° dan 65°C pada kondisi kelembaban ruang. Percobaan dilakukan dalam 3
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ulangan dan pengamatan dilakukan pada hari ke 0, 2, 4, 6 dan 8 hari. Metode yang
digunakan untuk menentukan konstanta laju penurunan zat gizimikro adalah
Accelerated Shelf-Life Test (ASLT). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian
ini adalah spektrofotometri UV/visible atau 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 penentuan kadar 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 standar KIO3 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
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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)
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) Kadar Air
Kadar air dalam mikrokapsul dan beras beriod ditentukan secara gravimetri. Cawan
alumunium dikeringkan dalam oven pada suhu 105 oC selama 15 menit , kemudian
didinginkan lalu ditimbang (A). Sampel ditimbang sebanyak 5 g (B). Setelah itu cawan
berisi sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 105 oC selama 6 jam kemudian
didinginkan di dalam desikator dan ditimbang hingga diperoleh bobot tetap (C).
Pengukuran dilakukan sebanyak dua kali untuk masing-masing perlakuan. Persentase
kadar air diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
Kadar air (%) = {B –(C-A)}/B x 100%

c)

Aktivitas Air (aw)
Aktivitas air diuji dengan menggunakan Higrometer Listrik. Sampel dimasukkan ke

dalam wadah kurang lebih ¾ volume. Sampel dimasukkan ke dalam alat pengukur lalu
diukur hingga nilai aw stabil.
d) Kelarutan dalam air
Cara kerja :
Sampel dilarutkan dalam air 40°C dengan kondisi konsentrasi 5%. Diaduk secara kontinyu
hingga beberapa waktu tertentu. Larutan tersebut kemudian disaring dengan kertas saring
yang telah diketahui bobot tetapnya. Kertas saring dan bagian sampel yang tidak tersaring
dioven selama 1 jam. Nilai kelarutan dalam air ditunjukkan dengan hasil perbandingan
antara selisih bobot sampel awal dan bobot yang terdapat pada kertas saring dengan bobot
sampel awal.
5g + 95 g air – aduk – saring dengan kertas saring yang diketahui bobotnya – kertas saring
dioven 105°C selama 1 jam – dinginkan – timbang
Perhitungan : Y-X/bobot sampel awal*100%
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Pengujian Stabilitas Kadar Iodium dalam Beras Fortifikasi selama Proses

Pengolahan dan Pemasakan
5.1.1. Penelitian Pendahuluan
Pada penelitian pendahuluan ini, dilakukan analisis bahan penyalut dan beras
fortifikasi. Analisis dilakukan dengan tujuan agar diketahui seberapa besar kandungan
beberapa komponen terpenting seperti kadar iodium, kadar air dan derajat putih pada bahan
penyalut dan beras fortifikasi. Hasil pengujian bahan penyalut dapat dilihat di Tabel 12.
Tabel 1. Hasil Pengujian Bahan Penyalut
Sampel
Hasil Pengujian
KIO3 awal pada Penyalut
7,5%
Kadar Iodium Bahan Penyalut
45164,14 ppm (4,5%)
Fortifikasi iodium dilakukan dengan mikroenkapsulasi iodium yang mengacu pada
Manurung (2008). Mikroenkapsulasi iodium bertujuan untuk mendapatkan fortifikan
iodium yang lebih stabil. Iodium yang digunakan bersumber dari KIO3 karena sifatnya
yang lebih stabil dibanding bentuk
mikroenkapsulasi

iodium,

dilakukan

senyawa

iodium

lain.

beberapa modifikasi,

Pada

proses

yaitu pada proses

pencampuran. Proses pencampuran dilakukan secara bersamaan untuk maltodekstrin,
whey tahu, dan KIO3. Hasil yang diperoleh dari mikroenkapsulasi iodium adalah
mikroenkapsulan yang berwarna putih dan tidak mudah dilarutkan dengan air.
Kadar KIO3 yang ditambahakan pada awal pembuatan bahan penyalut sebesar 7,5%
dari jumlah padatan bahan penyalut, setelah menjadi bahan penyalut yang telah mengalami
proses pengeringan dalam spray dryer kadar KIO3 pada bahan penyalut menjadi 4,5%.
Kehilangan iodium sebesar 3% ini disebabkan karena sifat iodium, yaitu iodium mudah
larut dalam air, mudah menguap, serta mudah rusak bila terkena cahaya atau panas
(Yogaswara, 2008). Selain itu, pada penelitian pendahuluan juga dilakukan penentuan
kandungan komponen beras fortifikasi yang dapat dilihat pada Tabel 2.
Menurut Young et al. (1993), bahan-bahan penyalut yang digunakan dalam spray
drying harus memiliki kelarutan yang tinggi dan memiliki kemampuan membentuk emulsi.
Selain itu, bahan penyalut juga harus dapat membentuk lapisan film dan menghasilkan
larutan dalam konsentrasi yang tinggi dengan viskositas rendah. Reineccius (2004)
menyatakan bahwa penentuan konsentrasi bahan penyalut yang tepat sangat penting untuk
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memberikan perlindungan bahan aktif secara efektif. Dijelaskan pula bahwa meningkatnya
konsentrasi penyalut dalam larutan akan meningkatkan retensi bahan aktif karena dapat
mempercepat terbentuknya kulit atau pengerasan film yang melingkupi droplet bahan aktif.
Namun demikian ada titik optimum dimana konsentrasi bahan penyalut akan menurunkan
retensi dan menghambat proses pengeringan pada spray dryer. Pemilihan konsentrasi
bahan penyalut sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan operasi spray dryer yang
digunakan (Desmawarni, 2007).
No.

1.
2.
3.
4.
5.

Tabel 2. Hasil Analisis Komponen Beras Fortifikasi
Hasil
Parameter
Beras
Beras Fortifikasi Beras Fortifikasi
Analisa
Kontrol
Tanpa Dicuci
Dengan Pencucian
Kadar Air
11,99
12,12
9,10
Derajat Putih
56,82
57,94
74,32
Beras Utuh*
Derajat Putih
94,66
96,28
97,36
Beras Tepung*
Protein
7,94
8,69
8,66
Protein (adbk)**
9,02
9,89
9,52

Satuan
%
%
%
%
%

Keterangan :
* : Analisa dibandingkan dengan standar BaSO4 yang mempunyai derajat putih 80.6 (Kett
Whiteness Tester)
** : adbk (analisa berdasarkan berat kering)
Mikroenkapsulasi dengan metode spray drying terdiri dari tiga tahap, yaitu
persiapan bahan emulsi, homogenisasi bahan aktif, dan penyemprotan emulsi ke dalam
chamber (atomisasi massa pada tempat pengeringan) (Dziezak, 1988). Pada tahapan
persiapan emulsi, penyalut dilarutkan ke dalam aquadest dengan komposisi dan konsentrasi
bahan penyalut.
Tahapan berikutnya adalah homogenisasi bahan aktif. KIO3 7,5% (w/w dari total
padatan) diemulsikan ke dalam bahan penyalut. Bahan penyalut dan bahan aktif (iodium)
dicampur hingga menjadi campuran homogen dengan alat homogenizer pada kecepatan
11.000 rpm selama ±15 menit. Emulsi tersebut lalu dikeringkan dengan spray dryer pada
suhu inlet 170°C dan laju alir umpan 15 ml/menit.
Kadar air menjadi salah satu parameter utama yang menentukan kualitas produk
kering seperti pada beras yang berbentuk kering. Kadar air yang rendah dapat mencegah
tumbuhnya bakteri atau jamur yang dapat menyebabkan kerusakan produk. Kadar air
sangat penting untuk peranannya dalam mempertahankan mutu bahan pangan, semakin
kecil kadar air yang diperoleh semakin baik mutu produk bahan pengkapsul iodium
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tersebut. Selain itu kadar air merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi
terhadap kestabilan iodium dalam bahan pangan (Cahyadi 2008 dan Desmawarni 2007).
Kadar air pada beras fortifikasi tanpa di cuci dan dengan pencucian secara berturutturut adalah 12,12% dan 9,10%, kadar air pada beras fortifikasi tersebut masih termasuk
standar mutu beras, karena standar mutu menurut SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk
kadar air beras maksimal 14,0%.
Kadar air pada beras fortifikasi cukup rendah, hal ini disebabkan karena
maltodekstrin dapat meningkatkan total padatan bahan yang dikeringkan. Sehingga jumlah
air yang diuapkan semakin sedikit, akibatnya peningkatan konsentrasi maltodekstrin akan
menurunkan kadar air. Hal ini sesuai dengan pendapat Master (1979) dalam 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 hidrogen dengan
molekul-molekul air sekitarnya, jika 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 kadar air bahan akan semakin
rendah (Gustavo V, Barbosa-Canovas, 1999 dalam Badarudin, 2006).
Beras fortifikasi yang secara utuh ataupun tepung memiliki derajat putih diatas
standar, standar untuk derajat putih menurut SNI (Standar Nasional Indonesia) adalah
diatas 65%. Biasanya beras yang telah disosoh yang dapat di uji derajat pu tihnya, karena
pada proses penyosohan perikarp, sekam dan kulit ari terpisahkan dari endosperma, namun
semakin tinggi derajat putih beras, maka semakin miskin kandungan gizinya (BumiGanesa,
2012).
Beras merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Beras
sebagai bahan makanan mengandung nilai gizi cukup tinggi yaitu kandungan karbohidrat
sebesar 360 kalori, protein 6,8 gram, dan kandungan mineral seperti kalsium dan zat besi
masing-masing 6 dan 0,8 mg (Astawan, 2004).
Kandungan protein pada beras giling dan nasi berdasarkan Direktorat Gizi,
Departemen Kesehatan RI pada tahun 1992 secara berturut-turut adalah 6,8 gram dan 2,1
gram dalam 100 gram bahan. Kadar protein pada beras fortifikasi cukup tinggi
dibandingankan dengan beras biasanya, dikarenakan pada beras fortifikasi ini ditambahkan
bahan penyalut yang komposisinya adalah whey tahu dan maltodekstrin, whey tahu yang
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berkontribusi untuk meningkatkan kandungan protein pada beras, karena whey tahu
dikenal memiliki kandungan protein yang cukup tinggi.
Kadar iodium tertinggi terdapat pada beras yang telah dicuci sebelumnya dan di
fortifikasi pada dosis 2,1 g/10 ml, semakin tinggi dosis fortifikan semakin besar kadar
iodium yang ada pada beras, untuk itu beras dengan kadar iodium tertinggi yang digunakan
untuk proses penelitian selanjutnya. Hasil penelitian kandungan iodium pada beras
fortifikasi dapat dilihat pada Tabel 3.

Jenis Beras
A
a
B
b
C
c

Tabel 3. Hasil Analisis Iodium Beras Fortifikasi
Dosis
Kadar KIO3 (ppm)
Fortifikan
1
2
3
(g/10ml)
3,5531
4,9789
4,1657
0,7
2,7050
3,0709
3,3769
9,8539
12,8137
10,9883
1,4
7,0707
7,1004
7,1305
23,4309
16,9681
21,1995
2,1
14,1780
14,1984
14,2170

Ket :
A
= Beras dengan Pencucian dosis 0,7 g/10 ml
a
= Beras tanpa Pencucian dosis 0,7 g/10 ml
B
= Beras dengan Pencucian dosis 1,4 g/10 ml
b
= Beras tanpa Pencucian dosis 1,4 g/10 ml
C
= Beras dengan Pencucian dosis 2,1 g/10 ml
c
= Beras tanpa Pencucian dosis 2,1 g/10 ml

5.1.2 Penelitian Utama
1. Perolehan Kembali (recovery) Iodium Pada Beras Fortifikasi
Data pada Tabel 4, pada setiap perlakuan kadar iodium yang tersisa atau effisiensi
iodium yang terdapat di dalam beras bervariasi nilainya. Berdasarkan Tabel 4, dapat
diketahui bahwa secara keseluruhan semakin tinggi konsentrasi penyalut (fortifikan) maka
semakin meningkat nilai persentase recovery-nya.
Tingginya persentase recovery yang diperoleh dari sampel tersebut disebabkan oleh
proses pengeringan bahan makanan yang mengakibatkan hal-hal seperti hilangnya air dan
menyebabkan pemekatan dari bahan yang tertinggal seperti karbohidrat, lemak, protein dan
komponen tertentu sehingga akan terdapat dalam jumlah yang lebih besar persatuan berat
kering bila dibandingkan dalam bentuk segarnya (Badarudin, 2006).
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Tabel 4. Hasil perhitungan persentase perolehan kembali (recovery) pada beras fortifikasi
Jenis
Dosis
Recovery (%)
Beras
Fortifikan
(g/10ml)
Rata-rata
1
2
3
A
13,4864
18,8983
15,8116
16,0654
0,7
A
10,2673
11,6561
12,8176
11,5803
B
B
C
c

1,4
2,1

15,5843
11,1825
24,7045
14,9486

20,2653
11,2295
17,8904
14,9702

17,3784
11,2771
22,3518
14,9898

17,7427
11,2297
21,6489
14,9695

Ket :
A
a
B
b
C
c

= Beras dengan Pencucian dosis 0,7 g/10 ml
= Beras tanpa Pencucian dosis 0,7 g/10 ml
= Beras dengan Pencucian dosis 1,4 g/10 ml
= Beras tanpa Pencucian dosis 1,4 g/10 ml
= Beras dengan Pencucian dosis 2,1 g/10 ml
= Beras tanpa Pencucian dosis 2,1 g/10 ml

Meningkatnya interaksi antar partikel-partikel di dalam bahan pengkapsul, pada
saat pengeringan, iodium yang ada di dalam bahan akan diselimuti oleh maltodekstrin dan
whey tahu sehingga kadar iodium yang diperoleh pada bahan pengkapsul masih cukup
tinggi pada perlakuan di atas.
Maltodekstrin dapat digunakan pada proses enkapsulasi, untuk melindungi senyawa
volatile, melindungi senyawa yang peka terhadap oksidasi atau panas, maltodekstrin dapat
melindungi stabilitas flavour selama proses pengeringan dengan spray dryer (Gustavo V,
dan Barbosa-Canovas.1999 dalam Badarudin, 2006).
Standar deviasi untuk data dari perlakuan diatas adalah 4,08878 %. Dalam ilmu
statistik standar deviasi digunakan untuk membandingkan penyebaran atau penyimpangan
data dua kelompok atau lebih. Apabila standar deviasi suatu data tersebut kecil maka hal
tersebut menunjukkan data-data tersebut berkumpul disekitar rata-rata hitungnya, dan jika
standar deviasinya besar hal tersebut menunjukkan penyebaran yang besar dari nilai ratarata hitungnya (Robby, 2010).
Secara umum hasil uji ANAVA menunjukkan bahwa ada perbedaan yang nyata
pada beras fortifikasi yang telah dicuci serta tidak dicuci dengan dosis fortifikan sebesar
2,1g/10 ml, dengan kata lain perbedaan dosis fortifikan dan perlakuan pencucian pada
beras menghasilkan beras fortifikasi yang berbeda nyata.
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Berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan rata-rata persentase perolehan
kembali (recovery) efisiensi bahan penyalut pada beras setelah disemprotkan terbaik
diperoleh pada dosis fortifikan sebanyak 2,1 g/10 ml dengan beras yang sebelum
penyemprotan telah dicuci yaitu sebesar 23,4309%. Sampel ini digunakan pada proses
selanjutnya, karena memiliki nilai recovery paling tinggi diantara sampel-sampel yang lain.

nilai recovery (%)

30
25
20
15
10
5
0

A

a

B

b

C

c

Jenis Beras berdasarkan Pencucian dan Dosis Fortifikan
Ulangan ke-1

Ulangan ke-2

Ulangan ke-3

Gambar 1. Grafik nilai perolehan kembali (recovery) pada beras fortifikasi.
2.

Perolehan Kembali Iodium (recovery)

Iodium Setelah Pencucian Pada Beras

Fortifikasi
Data pada Tabel 16, pada setiap perlakuan kadar iodium yang tersisa atau effisiensi
iodium yang terdapat di dalam beras fortifikasi setelah pencucian bervariasi nilainya.
Tabel 5. Hasil perhitungan persentase perolehan kembali (recovery) pada beras fortifikasi
setelah pencucian
Jumlah
Recovery
Pencucian
Rata1
2
3
rata
Ppm
%
Ppm
%
Ppm
%
(%)
1 kali

12,7258

89,7574

11,3287

79,6842

12,0273

84,7088

84,7168

2 kali

8,0865

57,0355

12,1546

86,6054

11,1206

78,2204

73,6204

Berdasarkan Tabel 5 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pencucian tidak
berpengaruh signifikan terhadap perolehan kembali (recovery) kadar iodium pada beras
fortifikasi. Standar deviasi untuk data dari perlakuan di atas adalah 11,62143 %.
Fortifikasi beras dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah proses
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enrichment jenis tepung, campuran vitamin dan mineral berbentuk tepung
ditambahkan ke dalam beras giling. Kelemahan utama dari metode ini adalah
sekitar 20-100% dari zat gizi yang ditambahkan tersebut dapat hilang dalam
pencucian. Metode lainnya adalah metode coating , beras dapat diperkaya dengan
vitamin A, vitamin E, asam folat, zat besi, dan seng. Stabilitas terhadap proses
perendaman dan pencucian cukup baik, karena kehilangan vitamin dan mineral
selama proses persiapan beras sedikit yaitu < 20 % (eBookPangan, 2006).

nilai recovery (%)

120
100
80
60
40
20

0
1 kali

2 kali

Jumlah Pencucian Beras Fortifikasi
Ulangan 1

Ulangan 2

Ulangan 3

Gambar 2. Grafik nilai perolehan kembali (recovery) pada beras fortifikasi setelah
pencucian.
3.

Perolehan Kembali (recovery) Iodium pada Nasi dari Beras Fortifikasi yang
Disimpan 0 Jam
Data pada Tabel 6, pada setiap perlakuan kadar iodium yang tersisa atau effisiensi

iodium yang terdapat di dalam beras fortifikasi setelah penanakan 0 jam bervariasi
nilainya.
Tabel 6. Hasil perhitungan persentase perolehan kembali (recovery) Iodium pada Nasi dari
Beras Fortifikasi yang Disimpan 0 Jam
Jumlah
Pencucian
Tanpa
Pencucian
1 kali
2 kali

1
Ppm

%

5,2468
7,4571
8,6469

22,3927
92,2166
67,9478

Recovery
2
Ppm
%
12,6478
8,6435
7,1789

74,5387
71,1129
63,3691

Ppm

%

Ratarata (%)

9,9463
10,0355
7,3166

46,9176
90,2424
60,8333

47,9497
84,5239
64,0501

3

Berdasarkan Tabel 6 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pencucian 1 kali
memiliki perolehan kembali (recovery) kadar iodium yang paling tinggi pada beras
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fortifikasi yang telah ditanak. Standar deviasi untuk data dari perlakuan di atas adalah
21,4331 %.
Dalam menjaga stabilitas kandungan iodium dalam beras (tidak mengalami
penurunan) walaupun terjadi penurunan dengan persentasi yang sangat kecil, itu
dikarenakan adanya 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 tahu dengan memformulasikan pada konsentrasi 70:30. 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 pencucian dan pemasakan beras. Selain itu, dengan mikroenkapsulasi, laju
pelepasan bahan aktif dapat

dikendalikan (controlled release) sehingga dapat

memperpanjang tingkat ketersediaan iodium di dalam beras untuk memenuhi kebutuhan
tubuh. Whey tahu dengan kandungan proteinnya yang tinggi memiliki kemampuan
membentuk lapisan film yang dapat meningkatkan perolehan kembali iodium (Fajri, 2002;
Shrestha et al., 2003).
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Gambar 3. Grafik nilai perolehan kembali (recovery) Iodium pada Nasi dari Beras
Fortifikasi yang Disimpan 0 Jam
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4.

Perolehan Kembali (recovery) Iodium pada Nasi dari Beras Fortifikasi yang
Disimpan 24 Jam
Data pada Tabel 7, pada setiap perlakuan kadar iodium yang tersisa yang terdapat

di dalam beras fortifikasi setelah penanakan dan disimpan selama 24 jam bervariasi
nilainya.
Tabel 7. Hasil perhitungan persentase perolehan kembali (recovery) pada Nasi dari Beras
Fortifikasi yang Disimpan 24 Jam
Jumlah
Recovery
Pencucian
Rata1
2
3
rata
(%)
Ppm
%
Ppm
%
Ppm
%
Tanpa
Pencucian 3,9320 74,9409 3.4226
27,0608 3,0016 30,1781 44,0599
1 kali
8,0869 77,3341
8,9133
88,8177 8,3234 96,2966 87,4828
2 kali
4,0689 47,0562 3,9566
55,1143 4,6114 63,0265 55,0657
Berdasarkan Tabel 7 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pencucian 1 kali
memiliki perolehan kembali (recovery) kadar iodium yang paling tinggi pada beras
fortifikasi yang telah ditanak dan disimpan selama 24 jam. Standar deviasi untuk data dari
perlakuan diatas adalah 24,5021%.
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Gambar 4. Grafik nilai perolehan kembali (recovery) pada Nasi dari Beras Fortifikasi
yang Disimpan 24 Jam
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
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kecil (sekitar 750 μg/kg atau 0,75 ppm). Setelah menjadi nasi dan disimpan selama 24 jam
kadar iodium dalam nasi masih cukup tinggi, dengan rata-rata kadar iodium lebih dari 3
ppm, berarti hal ini menunjukkan bahwa beras fortifikasi dapat memenuhi kebutuhan
iodium dalam tubuh.

5.

Rata-rata Ukur Penurunan Kadar KIO3 Selama 24 jam pada Nasi Fortifikasi
Beras fortifikasi yang telah di masak dalam rice cooker dilakukan pengujian

kadar iodium pada 0 jam dan 24 jam, setelah didapat data kadar iodiumnya, dihitung ratarata ukur penurunan kadar KIO3 pada nasi, dengan rumus perhitungann rata-rata ukur
didapat rata-rata penurunan kadar KIO3 pada nasi yaitu 4,74%, rata-rata penurunan dari
KIO3 dapat terlihat pada Gambar 5.
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Gambar 5. Grafik rata-rata ukur penurunan KIO3 selama 24 jam
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel terbaik diperoleh dari beras yang
sebelumnya tidak dilakukan pencucian dengan dosis 2,1 g/10 ml dan pada saat proses
diberi perlakukan pencucian dengan persentase perolehan kembali (recovery) tertinggi
hampir pada setiap proses. Perlakuan perbedaan jenis beras berdasarkan pencucian dan
perlakuan dosis penyalut (fortifikan) memberikan pengaruh yang nyata terhadap persentase
perolehan kembali (recovery) beras fortifikasi.
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6. Uji Organoleptik
a) Warna
Mutu suatu makanan pada umumnya sangat bergantung pada beberapa faktor
diantaranya cita rasa, warna, tekstur, aroma dan nilai gizi. Karakteristik suatu bahan sering
kali dinilai dari penampilan fisik terutama warna. Warna merupakan faktor penilaian mutu
bahan pangan secara visual yang tampil lebih dahulu dan terkadang merupakan faktor yang
menentukan kualitas suatu makanan. Konsumen seringkali lebih memilih makanan yang
memiliki warna menarik. Bahan yang memiliki nilai gizi baik, sehat, enak dan teksturnya
baik tidak akan dikonsumsi apabila memiliki warna yang tidak menarik. Baik tidaknya cara
pencampuran atau cara pengolahan dapat ditandai dengan warna yang seragam dan merata
(Winarno, 1997).
Berdasarkan hasil perhitungan analisis variansi menunjukkan bahwa jenis beras
berdasarkan pencucian dan jumlah pencuciannya tidak berpengaruh nyata terhadap warna
beras fortifikasi dan warna nasi dari beras fortifikasi.
b) Rasa
Rasa merupakan salah satu faktor yang paling penting dari suatu produk makanan
yang harus diperhatikan dalam industri pangan disamping tekstur dan kenampakan. Rasa
dari bahan makanan sangat mempengaruhi penerimaan konsumen terhadap suatu produk,
dimana produk makanan yang memiliki rasa yang disukai akan dapat diterima oleh
konsumen. Rasa suatu bahan pangan dapat berasal dari sifat bahan itu sendiri atau karena
adanya zat lain yang ditambahkan pada saat proses pengolahan. Hal ini juga bergantung
pada selera konsumen oleh karena itu rasa merupakan aspek yang sangat subjektif. Rasa
merupakan faktor yang penting dalam mengambil keputusan terakhir konsumen untuk
menerima atau menolak suatu makanan walaupun warna, aroma dan tekstur baik namun
jika rasanya tidak enak maka konsumen akan menolak makanan tersebut.
Rasa sangat berperan dalam tingkat penerimaan masyrakat terhadap suatu bahan
pangan. Umumnya bahan pangan tidak hanya terdiri dari satu macam rasa, tetapi
merupakan gabungan berbagai macam rasa secara terpadu sehingga menimbulkan cita rasa
yang utuh. Rasa suatu bahan pangan merupakan hasil kerjasama indera-indera yang lain.
Indera penglihatan, pembauan, pendengaran, dan perabaan ikut berperan dalam
pengamatan rasa bahan pangan (Kartika, 1988).
Berdasarkan hasil perhitungan analisis variansi menunjukkan bahwa jenis beras
berdasarkan pencucian dan jumlah pencuciannya, variansi tersebut tidak berpengaruh nyata
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terhadap rasa beras, namun berpengaruh nyata pada nasi fortifikasi, perbedaan nyata
tersebut dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8. Pengaruh jenis beras berdasarkan pencucian dan jumlah pencuciannya
terhadap rasa nasi fortifikasi
Kode Sampel
Nilai Rata-Rata
Taraf Nyata 5%
379
1,8667
a
548
1,8927
a
537
2,122
b
438
2,1787
b
Rasa makanan dapat dikenali dan dibedakan oleh kuncup-kuncup pengecap yang
terletak pada papilla yaitu bagian noda merah jingga pada lidah. Rasa dipengaruhi oleh
beberapa faktor, yaitu senyawa kimia, suhu, konsentrasi, dan interaksi dengan komponen
rasa yang lain, yaitu :
1.

Senyawa kimia
Berbagai senyawa kimia menimbulkan rasa yang berbeda. Rasa asam disebabkan

oleh donor proton. Intensitas rasa asam tergantung pada ion H + yang dihasilkan dari
hidrolisis asam, rasa asin dihasilkan oleh garam-garam organik, rasa manis dihasilkan oleh
senyawa alifatik, dan rasa pahit dihasilkan oleh alkoloid-alkoloid (Winarno, 1997).
2. Suhu
Suhu

mempengaruhi

kemampuan

kuncup

pengecapan

untuk

menangkap

rangsangan rasa. Sensitivitas terhadap rasa berkurang bila suhu tubuh di bawah 20 oC atau
di atas 30oC (Winarno, 1997).
3. Konsentrasi
Setiap orang mempunyai batas konsentrasi terendah terhadap suatu rasa agar masih
bias dirasakan. Batas ini disebut 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).
4.

Interaksi dengan komponen rasa yang lain
Komponen rasa lain akan berinteraksi dengan komponen rasa primer. Akibat yang

ditimbulkan mungkin peningkatan intensitas rasa`atau penurunan intensitas rasa (taste
compensation). Efek interaksi berbeda-beda pada tingkat konsentrasi dan threshold-nya
(Winarno, 1997).
Komponen yang dapat menimbulkan rasa yang diinginkan tergantung dari senyawa
penyusunnya, misalnya manis gula yang dapat memberikan rasa manis pada produk
makanan. Sama halnya seperti pada fruit leather stroberi, dimana gula merupakan
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komponen dominan yang memberikan rasa manis selain memberikan cita rasa pada
produk. Semakin tinggi perbandingan sukrosa dengan glukosa akan menghasilkan rasa
yang lebih manis, tetapi sampai konsentrasi tertentu rasa enak yang ditimbulkannya akan
menurun (Kartika, 1988).
Faktor suhu dan lama pengeringan selama proses pengolahan juga dapat
mempengaruhi cita rasa produk pangan, hal ini dikarenakan produk yang mengandung
kadar air sedikit dan kadar gula total yang tinggi secara langsung menimbulkan pengaruh
terhadap rasa produk. Faktor pengeringan yang mengakibatkan terjadinya case hardening,
selain berpengaruh terhadap warna juga dapat mempengaruhi rasa karena gula mengalami
penguraian melebihi titik leburnya sehingga terjadi browning yang menjadikan rasa produk
menjadi pahit (Winarno, 1997).
c) Aroma
Bau-bauan dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diamati dengan indera
pembau, untuk dapat menghasilkan bau zat-zat harus dapat menguap, sedikit larut dalam
air, dan sedikit larut dalam lemak. 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, dkk, 1987).
Berdasarkan hasil perhitungan analisis variansi menunjukkan bahwa jenis beras
berdasarkan pencucian dan jumlah pencuciannya, variansi tersebut tidak berpengaruh nyata
terhadap aroma beras dan nasi fortifikasi.
d) Kenampakan
Pembagian mutu berdasarkan ukuran bahan dilakukan tidak hanya untuk
mendapatkan keseragaman, tetapi juga untuk memberikan kepada konsumen ukuran mana
yang dikehendaki menurut tingkat harga tertentu. Beberapa kriteria yang termasuk ukuran
adalah berat, volume, kerapatan, berat jenis, panjang, lebar, dan diameter. Sedangkan
bentuk bahan dapat dilihat langsung dari bahannya apakah bahan tersebut lonjong,
simetris, melengkung dan sebagainya (Kartika, dkk, 1987).
Bentuk bahan dapat ditentukan oleh perbandingan antara panjang dan lebar atau
tinggi dengan diameter, sehingga akan didapatkan bentuk bulat, panjang, pipih, dan
sebagainya. Bentuk bahan juga dapat langsung dari rupanya yang kelihatan dari luar,
misalnya ada bahan yang simetris, tidak beraturan, melengkung atau bentuk lainnya
(Kartika, dkk, 1987).
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Sifat kelainan bahan yang mempengaruhi mutu adalah yang dapat dilihat oleh mata,
tetapi ada juga yang hanya bisa ditentukan oleh alat. Kelainan pada suatu bahan dapat
digolongkan menjadi beberapa kategori, yaitu kelainan genetis fisiologis, kelainan
entomologis, kelainan patologis, kelainan mekanis dan kelainan karena adanya benda asing
(Kartika, dkk, 1987).
Berdasarkan hasil perhitungan analisis variansi menunjukkan bahwa jenis beras
berdasarkan pencucian dan jumlah pencuciannya, variansi tersebut tidak berpengaruh nyata
terhadap kenampakan beras, namun berpengaruh nyata pada nasi fortifikasi, perbedaan
nyata tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9. Pengaruh jenis beras berdasarkan pencucian dan jumlah pencuciannya
terhadap kenampakan nasi fortifikasi
Kode Sampel
Nilai Rata-Rata
Taraf Nyata 5%
548
1,886
a
379
2,028
a
438
2,2047
ab
537
2,2173
b

5.2. 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 25oC, 40oC dan 65oC. 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 dua
polimer karbohidrat, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa memiliki struktur yang tidak
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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.
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 10. Jumlah kadar iodium dalam beras fortifikasi selama masa penyimpanan.
Suhu
Jam
V titrasi (ml)
W sampel (g)
Kadar Iodium (ppm)
0
1,95
25,1524
26,2688
48
0,95
25,0391
12,8555
o
25 C
96
0,75
25,0911
10,1281
144
0,4
25,0098
5,4192
192
0,2
25,0922
2,7091
0
1,95
25,1524
26,2688
48
1,05
25,0738
14,1891
40oC
96
0,75
25,0495
10,1449
144
0,6
25,0262
8,1235
192
0,05
25,0518
0,6763
0
1,95
25,1524
26,2688
48
1,65
25,0741
22,2969
65oC
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 oC dinilai lebih baik dibanding beras fortifikasi yang disimpan
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dalam suhu 40oC dan 65oC, karena walaupun ketiganya menunjukkan adanya penurunan
kadar iodium, namun beras fortifikasi yang disimpan dalam suhu 25 oC masih dapat
mempertahankan kadar iodiumnya hingga batas yang tidak terlalu rendah bila
dibandingkan dengan kadar iodium dalam beras fortifikasi yang disimpan didalam suhu
40oC dan 65oC. Hal ini dapat disebabkan karena pada suhu penyimpanan 40 oC dan 65oC
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
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 KIO 3 karena sifatnya
yang lebih stabil dibanding senyawa iodium dalam bentuk lain. Pada proses fortifikasi
iodium, dilakukan beberapa modifikasi, yaitu pencampuran KIO 3 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
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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
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 partikelpartikel 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 (±150oC- 200oC), 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
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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 11.
Tabel 11. Laju penurunan kadar iodium dalam beras fortifikasi dengan persamaan
Arrhenius.
Suhu (oC)
Lama
25oC
40oC
65oC
Penyimpanan Kadar
Kadar
Kadar
(jam)
Iodium
ln Ca
Iodium
ln Ca
Iodium
ln Ca
(ppm)
(ppm)
(ppm)
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
a
*ln C = penurunan kadar iodium

ln C a

4
3.5

y = 3,2463 - 0,0113 x
r = -0,99

3

y = 3,4854 - 0,0148 x
r = -0,91

2.5

y = 3,6794 - 0,0161 x
r = -0,93

2
1.5

y = 3,2463 - 0,0113x
y = 3,6794 - 0,0161x
y = 3,4854 - 0,0148x

1
0.5
0
0

48

96

144

192

Lama Penyimpanan (jam)

Gambar 6. 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 oC memiliki angka minimum hingga 0,9966. Nilai ini tentu
masih dianggap cukup tinggi apabila dibandingkan dengan laju penurunan kadar iodium
pada suhu 40oC dan 65oC 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 12. Hubungan konstanta penurunan kadar iodium (k) dengan suhu (1/T).
Suhu
Suhu (T+273)
1/T
k
ln k
o
25 C
298
0,003356
0,0113
-4,4829
o
40 C
313
0,003195
0,0148
-4,2131
o
65 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 :
-4
0.0029
-4.1

Suhu (1/T)
0.003

0.0031

0.0032

0.0033

0.0034

ln k

-4.2
-4.3
-4.4

y = -1,5738 - 852 x

-4.5
-4.6

Gambar 7. 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 13. Nilai laju penurunan kadar iodium dan umur simpan produk beras fortifikasi
dalam suhu yang bervariasi.
Laju Penurunan Kadar Iodium
Variasi Suhu
Umur Simpan (hari)
(ppm/jam)
25oC

0,0119

92

o

40 C

0,0136

80

o

0,0167

65

65 C
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Berdasarkan hasil perhitungan dengan persamaan Arrhenius, dapat diketahui bahwa
pada suhu 25oC laju penurunan kadar iodium sebesar 0,0119 ppm/jam dengan umur
simpan produk selama 92 hari, pada suhu 40oC laju penurunan kadar iodium sebesar
0,0136 ppm/jam dengan umur simpan produk selama 80 hari, dan pada suhu 65 oC 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 oC (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 40oC dan 65oC.
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 tepung ditambahkan 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.
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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
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 teknik spray 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 (a w), 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
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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 faktorfaktor 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 14.
Tabel 14. Hasil analisis sifat fisik (derajat putih) dan kadar air beras fortifikasi
Beras Kontrol Beras Fortifikasi
No. Parameter Analisa
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
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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
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 sangat berpengaruh dalam
proses penyimpanan beras. Beras yang memiliki kadar air yang tinggi akan mudah rusak
dan mengalami penurunan mutu. Kadar air beras fortifikasi hasil penelitian adalah 12,12%.
Standar Nasional Indonesia menyaratkan kadar air maksimum beras adalah 13%. Hal ini
menjelaskan bahwa kadar air beras fortifikasi iodium 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
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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.
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 hasilhasil baru atau hasil-hasil bahan mentah, maka uji hedonik banyak digunakan untuk
menilai hasil akhir produksi. (Soekarto, 1985).

5.3. Pengujian Kadar Iodium dan Vitamin A dalam Beras Fortifikasi Ganda
Dalam penelitian utama, dilakukan proses pembuatan beras yang difortifikasi oleh
zat gizi mikro (iodium dan vitamin A). Beras yang digunakan dalam penelitian ini adalah
beras yang berasal dari Ciherang Kabupaten Subang, dimana sebagian beras tersebut
diberikan perlakuan pencucian sebelum dilakukan fortifikasi dan sebagian lagi tidak diberi
perlakuan pencucian.
Bahan pengkapsul yang digunakan merupakan bahan pengkapsul dengan formulasi
yang telah ditetapkan dari penelitian sebelumnya, bahan pengkapsul tersebut diaplikasikan
ke permukaan beras dengan teknik pengkabutan (penyemprotan).
Beras sebanyak 1.000 gram dimasukkan kedalam alat molen dryer kemudian
disemprotkan suspensi mikrokapsul dengan konsentrasi 0,7 g/10 ml ; 1,4 g/10 mL dan 2,1
g/mL dengan menggunakan alat air brush sambil sesekali diaduk agak bahan pengkapsul
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merata di setiap permukaan butir beras. Dosis ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
iodium yaitu 120–150 μg iodium/hari (Pedersen, 2002). Kemudian tiap-tiap sampel beras
fortifikasi tersebut dimasukkan kedalam kantung plastik HDPE dan dilakukan analisis
kadar iodium dengan menggunakan metode iodometri, kadar protein dengan metode
Kjeldahl dan kadar air menggunakan gravimetri serta derajat putih menggunakan alat rice
whiteness meter. Hasil analisis kadar protein, kadar air dan derajat putih beras fortifikasi
dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Kadar air, protein dan derajat putih beras fortifikasi tanpa pencucian
Kode Beras
Fortifikasi

Kadar Air (%)

Kadar Protein (%)

Derajat Putih (%)

A

13,89

7,35

51,49

B

13,63

8,23

48,63

C

13,53

8,68

47,89

D

13,46

7,16

54,47

Keterangan :
A = Beras tidak dicuci sebelum difortifikasi, jumlah fortifikan 0,7 g/10 mL
B = Beras tidak dicuci sebelum difortifikasi, jumlah fortifikan 1,4 g/10 mL
C = Beras tidak dicuci sebelum difortifikasi, jumlah fortifikan 2,1 g/10 mL
D = Beras tidak dicuci (beras kontrol)
Kadar air pada beras fortifikasi lebih rendah daripada standar mutu kadar air untuk
beras yang dipersyaratkan oleh Standar Nasional Indonesia yaitu maksimal 14 %, hal ini
disebabkan maltodekstrin dapat meningkatkan total padatan bahan yang dikeringkan,
sehingga jumlah air yang diuapkan semakin sedikit, akibatnya peningkatan konsentrasi
maltodekstrin akan menurunkan kadar air. Hal ini sesuai dengan pendapat Master (1979)
dalam Badarudin (2006), semakin tinggi total padatan yang dikeringkan sampai batas
tertentu maka kecepatan penguapan akan semakin tinggi sehingga kadar air bahan menjadi
rendah.
Kadar protein pada beras fortifikasi terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan beras
kontrol, hal ini disebabkan adanya penggunaan whey tahu yang digunakan dalam
pembuatan bahan pengkapsul dan menurut Elly (2006) di dalam whey tahu masih terdapat
sisa protein yang tidak menggumpal. Whey tahu inilah yang memberikan kontribusi
meningkatnya kadar protein dalam beras fortifikasi.
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Tabel 16. Kadar air, protein dan derajat putih beras fortifikasi dengan pencucian
Kode Beras
Fortifikasi
a

Kadar Air (%)

Kadar Protein (%)

8,35

8,49

Derajat Putih
(%)
67,37

b

8,41

8,67

67,00

c

9,72

8,69

66,75

d

7,95

8,42

68,24

Keterangan :
a = Beras dicuci sebelum difortifikasi, jumlah fortifikan 0,7 g/10 mL
b = Beras dicuci sebelum difortifikasi, jumlah fortifikan 1,4 g/10 mL
c = Beras dicuci sebelum difortifikasi, jumlah fortifikan 2,1 g/10 mL
d = Beras dicuci (beras kontrol)
Kadar air dari beras fortifikasi yang dicuci terlebih dahulu sebelum difortifikasi
terlihat jauh lebih rendah dibandingkan dengan beras fortifikasi yang tidak melalui proses
pencucian terlebih dahulu, hal ini disebabkan setelah beras dicuci kemudian dilakukan
pengeringan dengan cara penjemuran di bawah sinar matahari. Akibatnya terjadi
penguapan dari air yang terdapat di dalam beras sehingga kadar air beras menjadi rendah.
Kadar protein pada beras fortifikasi yang dicuci terlebih dahulu sebelum
difortifikasi terlihat sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan beras fortifikasi yang tidak
melalui proses pencucian terlebih dahulu. Selain adanya kontribusi dari whey protein yang
terdapat dalam bahan pengkapsul, meningkatnya kadar protein juga disebabkan oleh
menurunnya kadar air beras dimana hal ini sesuai dengan pendapat Buckle (1987) yang
menyatakan terdapat hubungan terbalik antara protein dan kadar air pada bagian yang
dapat dimakan. Semakin tinggi kadar protein semakin rendah kadar airnya dan semakin
tinggi kadar air maka semakin rendah kadar proteinnya.

5.3.1. Kadar Iodium (sebagai KIO3) dalam Beras Fortifikasi
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). Pencucian beras dilakukan dengan menimbang beras sebanyak 100 g
dan ditambahkan 200 mL air, kemudian beras diputar searah jarum jam sebanyak satu kali
46

putaran dengan menggunakan tangan. Hasil analisis kadar iodium terhadap beras dan nasi
fortifikasi dapat dilihat pada Tabel 17.
Tabel 17. Hasil analisis kadar iodium dalam beras dan nasi fortifikasi
Kadar Iodium sebagai KIO3 (ppm)
Kode
Beras cuci 1
Sampel
Beras
kali
Nasi
A

38,52

24,88

1,57

B

47,84

41,02

1,97

C

59,91

55,45

2,13

Dari hasil analisis ternyata bahan pengkapsul yang digunakan mengandung iodium
sebanyak 47425,16 ppm. Berdasarkan hasil analisis kadar iodium dengan metoda
iodometri, dapat diketahui bahwa semakin banyak jumlah fortifikan yang ditambahkan
semakin tinggi pula kadar iodium dalam beras fortifikasi yang dihasilkan.
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C
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Gambar 8. Grafik kadar iodium dalam beras dan nasi fortifikasi
Kadar iodium pada beras yang mengalami perlakuan pencucian sebelum difortifikasi
menunjukkan hasil lebih tinggi dibandingkan dengan beras yang tidak diberi perlakuan
pencucian sebelum difortifikasi. Menurut Cahyadi (2008) kadar air merupakan salah satu
faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan iodium dalam bahan pangan.
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Tabel 18. Hasil analisis kadar iodium dalam beras fortifikasi dengan pencucian
Kode Sampel

Kadar Iodium sebagai KIO3
Beras
Nasi

a

73,24

1,65

b

75,22

1,97

c

86,34

2,57

Hal ini juga sejalan dengan penambahan konsentrasi fortifikan pada beras, sehingga
menyebabkan meningkatnya kadar maltodekstrin dalam beras fortifikasi dan maltodekstrin
ini dapat meningkatkan total padatan. Menurut Master (1979) dalam Badarudin (2006),
semakin tinggi total padatan yang dikeringkan sampai batas tertentu maka kecepatan
penguapan akan semakin tinggi sehingga kadar air bahan menjadi rendah. Kadar air beras
yang rendah akan menyebabkan beras lebih mudah menarik air yang berasal dari bahan
pengkapsul yang mengandung iodium dan dikabutkan pada permukaan beras dalam bentuk
suspensi. Akibatnya kadar iodium beras akan meningkat.

Tabel 19. Kadar air dengan kadar iodium beras fortifikasi dengan pencucian
Kode Beras
Fortifikasi

Kadar Air (%)

Kadar Iodium (ppm)

8,35

73,24

B

8,41

75,22

c

9,72

86,34

a

Pada proses pengolahan beras fortifikasi dengan 1 (satu) kali pencucian
memperlihatkan penurunan kadar iodium, untuk beras fortifikasi dengan kode A
mengalami penurunan sebesar 35,41 % ; kode B 33,13 % dan kode C mengalami
penurunan 7,45 %, hal ini disebabkan sifat dari iodium yang larut sempurna dalam air
(Imamkhasani, 2002) sehingga pada saat pencucian ada sebagian iodium yang terlarutkan
dan turut terbuang bersama air pencucian.
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5.3.2. 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
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 sebanyak 6,3678 ppm. Hasil analisis kadar vitamin A terhadap beras fortifikasi dapat
dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Hasil analisis vitamin A pada beras fortifikasi
Sampel
A
B
C

Vitamin A (ppm)
0,9232
1,114
1,790

Hasil analisis menginformasikan bahwa kadar vitamin 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).
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and

INTRODUCTION

Iodine Deficiency Disorders (IDD) is a major public health problem in several areas of the
world, especially in developing countries. It has been reported 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 KIO 3) in food if it is
using a good 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
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that condition (Diosady et al., 1998; Bhatnagar, A., et al., 1997; Chauhan, S.A., et al.,
1992; Wang, G.Y., et al., 1999).

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 -  Ea  1

 R 
T

The various of efforts have been made in order to reduce iodine deficiency
disorders, among them was rice fortification with iodine. It was carried out because rice is
the staple food consumed over 90% of Indonesia's population. Rice consumption in
Indonesia is around 150 kg/capita, or about 200 g/day, whereas the need iodine for normal
growth an adult humans approximately 150 mg iodine / day, thus iodine as fortified rice
only required in very small levels (approximately 750 mg / kg or 0.75 ppm) (Pedersen et
al., 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
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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
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; Wegmuller et 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 H3PO4 solution, 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
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μm, micro pipette, volumetric flasks, grinder, magnetic stirrer, plastic HDPE, volumetric
pipette, burette and rice whiteness meter.

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 oC
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

dissolved in 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.
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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
decrease by 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 using
iodometric method. In early stage, preparation of materials to be used in iodometric
analysis was perfomed, ie, a solution Amylum 10%, concentrated H 3PO4 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 dissolved in 50 mL aquadest. The sample was filtered
through filter paper and the filtrate was added with 2.5 mL of concentrated H3PO4 and 1
gram of KI. After being dissolved, it was added with 1 mL of 10% solution amylum as an
indicator, then the filtrate was titrated with 0.01 N Na 2S2O3 solution as a titrant until the
blue color in the solution disappear.

Content of KIO3 =

Volume Na2S2O3 x Concentration Na2S2O3 x 35.67 x 100%
Weight of sample (mg)
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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 out with process accelerating or quality decrease reaction in an experiment by
raising storage temperature on some levels that were 25o, 40o and 65oC, with 8 days storage
time. Results of calculation iodine content decrease in 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 that the 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.

The value 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
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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
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%
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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 rice
(k) was 0.0141 mg kg-1hour-1 and 1.692 kcal mol-1 K-1 of activation energy (Ea). This
suggests that iodine (as KIO3) in encapsulated ingredients of fortified 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
the increasing of storage temperature causes the increment of the value of kinetics (rate
constant) decreased of iodine content. The longest duration of shelf life of fortified rice
was 92 days with storage temperature of 25oC.
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Temperature (oC)
Storage time
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Iodine content
Iodine content
ln Ca
ln Ca
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
0
26.27
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26.27
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2.55
14.19
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10.14
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a
ln C = decrease of iodine content
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1/T
k
ln k
(T+273)
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-4.4829
o
40 C
313
0.00319
0.0148
-4.2131
65oC
338
0.00296
0.0161
-4.1289
Activity Energy (Ea) = 1.986 kal/mol k (852)
= 1.692 kkal mol-1 K-1

65

ln Ca
3.27
3.10
2.38
1.91
0.00

Table 3: Calculation result the kinetics of iodine content decrease on various temperature
Temperature (K)

1/T

298
313
338

0.00336
0.00319
0.00296

Kinetics of iodine content decrease
(mg kg-1 hour-1)
0.0119
0.0136
0.0167
0.0141

Avarage

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
313
338

0.0119
0.0136
0.0167

92
80
65

Note :
Shelf life = first concentration (Co)/rate constant of iodine content decrease (k)
(Heni, H, 2008)
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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 mengandung iodium, 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%, 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
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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 ; Raileanu et 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; Mortazavian et 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
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
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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 Tahapan Penelitian
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.

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
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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 kadar iodium 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 dilakukan dalam penelitian ini meliputi penentuan kadar
iodium dengan metode iodometri (Horwitz, W., 2002), kelarutan dalam air dengan
metode gravimetri (Kanpairo et 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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Konsentrasi iodium sebagai KIO3 (%)

Whey tahu : Maltodekstrin = 10 : 90

7.5

Whey tahu : Maltodekstrin = 20 : 80

Whey tahu : Maltodekstrin = 30 : 70

Gambar 1. Grafik nilai rata-rata perolehan kembali (recovery) mikrokapsul
mengandung iodium untuk fortifikasi beras (%)

Berdasarkan hasil uji ANOVA seperti 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 protein yang 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 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

99,08cd

Keterangan : Setiap huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang nyata
pada masing-masing perlakuan menurut uji Duncan pada taraf 5%
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Kadar air (%)

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.
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Konsentrasi iodium sebagai KIO3 (%)
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Whey tahu : Maltodekstrin = 20 : 80
Whey tahu : Maltodekstrin = 30 : 70

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)
maltodekstrin akan 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.
Tabel 2. 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

92,78 a

92,22 c

91,08 e

20: 80
30: 70

91,09 b
90,23 b

90,72 f
88,28 cde

90,46 cd
86,96 de

Keterangan : Setiap huruf yang berbeda (superscript) menunjukkan adanya perbedaan
yang nyata pada masing-masing perlakuan menurut uji Duncan pada taraf 5%

94
93
Nilai kelarutan (%)

92
91
90
89
88
87
86
85
84
2.5

5

Konsentrasi iodium sebagai KIO3 (%)

Whey tahu : Maltodekstrin = 10 : 90
Whey tahu : Maltodekstrin = 30 : 70

7.5

Whey tahu : Maltodekstrin = 20 : 80

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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Deskripsi
WHEY TAHU SEBAGAI BAHAN PENGKAPSUL IODIUM (KIO3)
UNTUK FORTIFIKASI PANGAN
Bidang Teknik Invensi
Invensi ini berhubungan dengan proses pembuatan bahan
pengkapsul

iodium

melalui

proses

mikroenkapsulasi

sebagai

bahan fortifikasi pangan.
Latar Belakang Invensi
Iodium

merupakan

unsur

hara

yang

diperlukan

tubuh

manusia. Apabila jumlah iodium yang tersedia tidak mencukupi
maka

akan

kecerdasan

mengakibatkan
dan

mengakibatkan
kematian

tingkat

gangguan

pada

terjadinya

untuk
bayi.

gondok,

pada

yang

otak

Selain

kretinisme,

kretinisme,

itu

lebih

dan

dapat

menurunnya

menurunnya

berat

dapat

pendengaran

serta

juga

mengakibatkan

kecerdasan

dan

untuk

tingkat yang lebih berat dapat mengakibatkan gangguan pada
otak dan pendengaran serta kematian pada bayi.
Kekurangan

iodium

masih

menjadi

masalah

besar

di

beberapa negara di dunia, khususnya negara-negara berkembang.
Dilaporkan sekitar 38% dari jumlah penduduk dunia terkena
resiko

gangguan

akibat

kekurangan

iodium,

hal

ini

juga

melanda Indonesia. Gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI)
merupakan salah satu masalah gizi masyarakat di Indonesia.
Dalam

rangka

kekurangan

iodium

membantu
telah

mengatasi

dilakukan

antaranya

adalah

fortifikasi

dilakukan

karena

beras

iodium

merupakan

gangguan

berbagai
pada

bahan

upaya,

beras.

pangan

akibat
Hal

pokok

di
ini
yang

dikonsumsi lebih dari 90% penduduk Indonesia. Konsumsi beras
di Indonesia saat ini sekitar 150 kg/kapita, atau sekitar 200
g/hari, sedangkan kebutuhan iodium untuk pertumbuhan normal
pada

manusia

dewasa

sekitar
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150

μg

iodium/hari,

dengan

demikian

iodium

sebagai

fortifikan

pada

beras

hanya

diperlukan dalam kadar yang sangat kecil (sekitar 750 μg/kg
atau 0,75 ppm). 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 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, yang bermanfaat
bagi masyarakat yang mengalami
GAKI).

Mikroenkapsulasi

kekurangan iodium (endemik

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.
Masalah yang dihadapi adalah mempertahankan kandungan
iodium pada beras selama penyimpanan, penanganan, pencucian
dan

pemasakan.

terhadap

Mikroenkapsulasi

kondisi

lingkungan

yang

memberikan
merugikan

perlindungan
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

polisakararida

bahan

seperti

gum

enkapsulat
arabic,

berasal

dari

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,
mampu membentuk film, memiliki sifat higroskopis yang rendah,
dan mampu menghambat kristalisasi.
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Bahan pengkapsul maltodekstrin ini dicampur dengan bahan
pengisi

(whey

karena

whey

tahu
tahu

kering)

dengan

merupakan

perbandingan

air

buangan

tertentu,

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

lingkungan

karena

akan

dapat

membusuknya

menyebabkan

pencemaran

senyawa-senyawa

organik

tersebut, sedangkan pemanfaatannya masih sangat terbatas.
Uraian Singkat Invensi
Invensi yang diusulkan prinsipnya adalah mencampurkan
antara

maltodekstrin

dengan

whey

tahu

padatan

yang

telah

dikeringkan dengan kalium iodat dengan konsentrasi tertentu,
kemudian

ditambahkan

air

sebagai

pelarut

dan

dikeringkan

dengan spray dryer.
Suatu proses pembuatan bahan pengkapsul (campuran whey
tahu

dengan

meliputi

maltodekstrin)

tahapan-tahapan,

yang
a)

mengandung

pembuatan

iodium

(KIO3)

tahu

kering

whey

dengan cara mengeringkan bagian padat whey tahu dengan spray
dryer

yang

konsentrasi

sebelumnya
0,05%,

ditambah

b)mencampur

maltodekstrin

whey

tahu

dengan

kering

dengan

maltodekstrin dan kalium iodat. Perbandingan bahan pengkapsul
whey tahu dengan maltodekstrin adalah 30 : 70, sedangkan
konsentrasi

KIO3

adalah

pengkapsul

dengan

air

7,5%.

Perbandingan

adalah

20%

:

campuran
80%.

bahan

Campuran

dihomogenisasi dengan homogenaizer (Micra D9, 40233, Jerman)
selama 15 menit dengan kecepatan putaran alat 11000 rpm.
Kemudian

dikeringkan

dengan

Jerman) dengan suhu inlet 170
Hasil

pengujian

menunjukkan

spray
o

dryer

(Lab

Plant

05,

C dan laju alir 15 ml/ menit.

persentase

perolehan

kembali

(recovery) adalah 99,08%, kadar air 2,46%, nilai aw 0,255,
kelarutan dalam air adalah 86,96%, konstanta laju penurunan
iodium (KIO3) rata-rata adalah 0,00374 unit mutu/hari dan
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umur simpan pada suhu 25oC adalah 222 hari. Hasil invensi ini
aman

untuk

dikonsumsi

dan

dapat

digunakan

sebagai

bahan

pengkapsul iodium untuk fortifikasi pangan.
Keuntungan
pada

proses

didapat,

dengan

penggunaan

fortifikasi

juga

dapat

pangan,

bahan

pengkapsul

selain

menjaga

murah

kestabilan

iodium

dan

mudah

kadar

iodium

(KIO3)selama proses pengolahan dan penyimpanan bahan pangan
fortifikasi. Selain itu bahan pengkapsul iodium ini sebagian
berasal dari whey tahu yang 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

lingkungan

akan

karena

dapat

membusuknya

menyebabkan

pencemaran

senyawa-senyawa

organik

tersebut, sedangkan pemanfaatannya masih sangat terbatas.
Metode
dilakukan

pembuatan

ini

mudah

bahan
dan

pengkapsul

sederhana,

iodium

alat

yang

pengeringan

telah
yang

digunakan adalah spray dryer, hal ini dilakukan karena bahan
pengkapsul

iodium

dapat

digunakan

untuk

jangka

lama

(penyimpanan yang lama) dan dapat diproduksi secara masal
dalam jumlah yang

banyak. Metode ini juga bisa dilakukan

tanpa proses pengeringan dan langsung dapat digunakan sebagai
bahan

pengkapsul

iodium

pada

proses

pengkabutan

beras

fortifikasi, dan dapat digunakan pada bahan pangan lainnya.
Proses pembuatannya juga sangat sederhana dengan mencampur
langsung secara manual dengan menggunakan alat yang sederhana
antara whey tahu, maltodekstrin, KIO3 dan air. Dengan cara
pembuatannya yang relatif mudah dan penggunaan alat pengering
atau tanpa alat, maka pembuatan bahan pengkapsul iodium dapat
dilakukan untuk skala industri besar maupun industri kecil
(home industri).
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Uraian Singkat Gambar
Berikut

ini

adalah

gambar

(diagram

alir)

proses

pembuatan bahan pengkapsul iodium (KIO3) dari campuran whey
tahu

dengan

maltodekstrin

melalui

teknik

mikroenkapsulasi

untuk fortifikasi bahan pangan :
Whey tahu cair

Homogenisasi
T= 15'
11000 rpm

Penyaringan whey tahu cair

Aquades

Pengukuran viskositas,
hingga viskositas di bawah
24 cp

Maltodekstrin

Pencampuran
T= 15', 11000 rpm

Kotoran

Pengukuran viskositas

Pengeringan
(Spray Dryer)
Suhu inlet = 170 C
Laju alir = 15 ml/ menit

Whey tahu powder

Gambar 1. Diagram alir proses pembuatan whey tahu powder
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Padatan
: Cairan
(maltodekstrin : whey tahu ) : (aquades)
20 %
: 80 %

Homogenisasi
T= 15' , 11000 rpm

Larutan
Penyalut

Pengujian warna dan
Viskositas

Hidrasi selama 1 malam di
coldroom t= - 4 C

KIO
2,5% ; 5%, 7,5 %

Homogenisasi II
T = 5', 11000 rpm

Pengeringan
(spray dryer)
Suhu Inlet : 170 C
Laju Alir : 15 ml/menit

Bahan Pengkapsul

Analisis AW

Analisis Kelarutan

Analisis Kadar Iodium

Analisis Kadar Air

Uji Warna

Gambar 2. Diagram alir proses pembuatan bahan pengkapsul
iodium (KIO3) dari campuran whey tahu dengan maltodekstrin
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Uraian Lengkap Invensi
Berikut ini adalah uraian singkat proses pembuatan bahan
pengkapsul

iodium

maltodekstrin

(KIO3)

melalui

dari

campuran

teknik

whey

tahu

mikroenkapsulasi

dengan
untuk

fortifikasi bahan pangan :
Proses pembuatan whey tahu powder
Prosedur
sebagai

pembuatan whey tahu powder yang akan digunakan

bahan

baku

pembuatan

mikrokapsul

adalah

sebagai

berikut :
Homogenisasi
Whey tahu cair dilakukan homogenisasi dengan menggunakan
alat homogenaizer (Micra D9, 40233, Jerman) selama 15 menit
dengan kecepatan putaran alat 11000 rpm.
Penyaringan
Whey tahu yang telah di homogenisasi kemudian dilakuakan
penyaringan untuk memisahkan endapan yang ada.
Pengujian Viskositas 1
Setelah disaring kemudian dilakukan pengujian viskositas
dengan alat rheometer, jika viskositas whey tahu cair diatas
24

cp

maka

viskositasnya

whey

tahu

berada

cair

dibawah

ditambah
24

cp.

aquades
Hasil

hingga

pengukuran

viskositas adalah 16-20 cp.
Pencampuran
Setelah dilakukan pengujian viskositas kemudian dilakukan
penambahan

maltodekstrin

0,05%

yang

selanjutnya

dihomogenisasi menggunakan homogenaizer.
Pengujian Viskositas 2
Setelah
pengujian

ditambah
viskositas

maltodekstrin
kembali

kemudian

menggunakan

dilakukan
rheometer

(Brookfield, 11 commerce, USA). Hasil pengukuran viskositas
adalah 16-20 cp.
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Pengeringan
Pengeringan whey tahu cair dengan menggunakan spray dryer
(Lab Plant 05, Jerman) dengan suhu inlet 170

o

C dan laju alir

15 ml/ menit. Setelah kering dilakukan pengujian komposisi
kimia

dengan

hasil

sebagai

berikut

:

protein

16,40%,

karbohidrat 19,96%, lemak 14,24% dan air 5,33%.
Proses pembuatan bahan pengkapsul iodium (KIO3)
Pencampuran
Pencampuran

ditetapkan

dengan

dicampurkan

whey

tahu

powder dengan maltodekstrin (2/10 bagian) dengan komposisi
yang bervariasi yaitu (10 : 90), (20 : 80)dan (30 : 70) yang
kemudian ditambahkan aquades (8/10 bagian). Hasil pengujian
dari ketiga komposisi bahan pengkapsul tersebut yang terbaik
adalah (30 : 70) memiliki nilai kelarutan dalam air yang
paling kecil yaitu 86,96%, yang lainnya di atas 90%.
Homogenisasi I
Hasil pencampuran pertama kemudian dilakukan homogenisasi
dengan

menggunakan

alat

homogenaizer

(Micra

D9,

40233,

Jerman) selama 15 menit dengan kecepatan putaran alat 11000
rpm.
Pengujian warna dan viskositas
Setelah

menjadi

larutan

penyalut

kemudian

dilakukan

pengujian warna dengan menggunakan colourmeter (Minolta cr
300,

Japan)

rheometer

dan

pengujian

(Brookfield,

11

viskositas

dengan

commerce,

USA).

menggunkan
Hasil

uji

menunjukkan komposisi bahan pengkapsul 30 : 70 yang terbaik,
karena mimiliki warna yang lebih putih dan viskositas di
bawah 24 cp. Hasil pengukuran viskositas adalah 16-20 cp.
Hidrasi
Setelah dilakukan pengujian warna dan viskositas kemudian
larutan penyalut di hidrasi selama satu malam pada ruangan
coldroom dengan suhu -4oC.
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Homogenisasi II
Larutan penyalut yang telah diuji warna dan viskositas
kemudian di tambahkan KIO3 dengan konsentrasi 2,5%, 5,0% dan
7,5%, lalu dilakukan homogenisasi kembali dengan menggunakan
alat homogenaizer (Micra D9, 40233, Jerman) selama 15 menit
dengan kecepatan putaran alat 11000 rpm. Hasil uji kadar
perolehan

kembali

(recovery)

KIO3

yang

terbaik

adalah

konsentrasi 7,5% karena memiliki persentase recovery 99,08%
(mendekati 100%).
Pengeringan
Setelah larutan penyalut ditambah KIO3 kemudian dilakukan
pengeringan dengan menggunakan spray dryer (Lab Plant 05,
o

Jerman) dengan suhu inlet 170

C dan laju alir 15 ml/ menit.

Analisis
Setelah proses pengeringan didapatkan bahan pengkapsul
iodium,kemudian dilakukan analisis kadar iodium (recovery),
kadar air, kelarutan dan analisis Aw. Selain itu dilakukan
juga penentuan konstanta laju penurunan kadar iodium sebagai
KIO3 (pengujian

stabilitas)dan

umur

simpan

dengan

metode

Arhennius.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa produk bahan

pengkapsul

iodium

pengkapsul

whey

konsentrasi
berikut;

KIO3

terbaik
tahu
7,5%.

persentase

:

adalah

dengan

maltodekstrin
Adapun

perolehan

komposisi
=

hasilnya
kembali

30

:

bahan

70

adalah

dan

sebagai

(recovery)

adalah

99,08%, kadar air 2,46%, nilai aw 0,255, kelarutan dalam air
adalah 86,96%, konstanta laju penurunan iodium (KIO3) ratarata adalah 0,00374 unit mutu/hari dan umur simpan pada suhu
25oC

adalah

222

hari.

Hasil

invensi

ini

dapat

digunakan

sebagai bahan pengkapsul iodium untuk fortifikasi pangan.
Perlu diketahui bahwa perwujudan yang diuraikan di atas
adalah hanya salah satu perwujudan dari invensi ini, orang
yang ahli di bidang ini tentu saja dengan mudah melakukan
modifikasi terhadap perwujudan tersebut di atas. Oleh karena
itu, perwujudan tersebut di atas diberikan hanya untuk tujuan
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pengilustrasian invensi ini saja, bukan untuk membatasi ruang
lingkup

invensi

ini.

Ruang

lingkup

invensi

ini

sendiri

dinyatakan dalam klaim berikut.

Klaim

Suatu proses pembuatan bahan pengkapsul iodium (KIO3) dari
campuran

whey

mikroenkapsulasi

tahu

dengan

untuk

maltodekstrin

fortifikasi

bahan

melalui
pangan,

teknik
meliputi

tahapan-tahapan sebagai berikut : pembuatan whey tahu powder,
dengan

menambahkan

maltodekstrin

0,05%

dan

air

17,50%

ke

dalam whey tahu bagian padat pada proses pengeringan. Proses
pembuatan

bahan

mikroenkapsulasi

pengkapsul
sesuai

komposisi/perbandingan

iodium

(KIO3)

dengan

bahan

dengan

teknik

1,

dimana

tahu

dengan

klaim

pengkapsul

whey

maltodekstrin adalah 30 : 70, kemudian ditambahkan air 1 : 4
atau

80%,

konsentrasinya

mikroenkapsulasi

melalui

adalah

7,5%.

proses

Proses

atau

pengeringan

menggunakan spray dryer dengan kondisi suhu inlet 170
laju alir 15 ml/menit.
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teknik
dengan
o

C dan

Abstrak

WHEY TAHU SEBAGAI BAHAN PENGKAPSUL IODIUM (KIO3)
UNTUK FORTIFIKASI PANGAN
Kekurangan

zat

gizimikro

dalam

hal

ini

iodium

masih

menjadi masalah besar di beberapa negara di dunia, khususnya
negara-negara
iodium

dapat

gangguan

berkembang
menurunkan

pertumbuhan

termasuk

Indonesia.

kecerdasan

fisik

dan

dan

Kekurangan

konsentrasi

mental,

serta

anak,
memicu

pertumbuhan gondok. Fortifikasi pangan (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

sisa

protein. Suatu proses pembuatan bahan pengkapsul iodium ini
meliputi tahapan-tahapan, a) pembuatan whey tahu powder, b)
pembuatan

bahan

mikroenkapsulasi.

pengkapsul

iodium

Hasil

pengujian

(KIO3)

melalui

teknik

menunjukkan

bahwa

persentase perolehan kembali (recovery) adalah 99,08%, kadar
air 2,46%, nilai aw 0,255, kelarutan dalam air adalah 86,96%,
konstanta laju penurunan kadar iodium (KIO3) rata-rata adalah
0,00374 unit mutu/hari dan umur simpan pada suhu 25oC adalah
222 hari. Hasil invensi ini

dapat digunakan sebagai bahan

pengkapsul iodium untuk fortifikasi pangan.
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LAMPIRAN 4
DRAFT NASKAH UNTUK SEMINAR NASIONAL
PEMANFAATAN WHEY TAHU SEBAGAI BAHAN PENGKAPSUL IODIUM
UNTUK FORTIFIKASI BERAS
[ The Utilisation of Tofu By-Product as Encapsulating Material of Iodine for Rice Fortification ]
Oleh :
Wisnu Cahyadi dan Sri Yuliani
nu Cahyadi1)*dan Sri Yuliani2)
1) Jurusan Teknologi Pangan, Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung, Bandung
2)
Balai BesarPenelitiandanPengembanganPascapanenPertanian, Bogor

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, maltodextrin, 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 bahan pengkapsul iodium dari whey tahu
yang dicampur dengan maltodekstrin untuk fortifikasi beras. Metode penelitian yang dilakukan
adalah penentuan komposisi bahan pengkapsul iodium, 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%, 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
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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 ; Raileanu et 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; Mortazavian et 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 mampu menghambat kristalisasi. Sedangkan bahanbahan 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
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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 bahan pengkapsul iodium dari whey tahu yang dicampur dengan maltodekstrin
melalui teknik mikroenkapsulasi sebagai bahan fortifikasi beras.Penelitian ini diharapkan
menghasilkan produk bahan pengkapsul iodium yang dapat mempertahankan kestabilan iodium
dalam produk pangan (beras) yang difortifikasi selama proses penyimpanan, penanganan,
pencucian dan pemasakan.
BAHAN DA METODE
Bahan yang digunakan
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.
Tahapan Penelitian
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.
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 bahan pengkapsul. Komposisi
(formulasi) bahan pengkapsul tersebut masing-masing dicampur air dengan perbandingan antara
bahan pengkapsul 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 bahan pengkapsul 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 Analisa
Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi penentuankadar iodium, kelarutan dalam
air, dankadar air bahan pengkapsul iodium.
Penentuan Kadar Iodium (Metode Iodometri) :
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Sampel yang diperoleh ditimbang 2 gram, lalu ditambahkan 25 mL aquadest dan 10 mL
larutan standar KIO3 0,1N serta ditambahkan 1 gram KI dan 25 mL H 2SO4 4N, kemudian dititrasi
oleh larutan standar Na2S2O3 0,1 N hingga larutan berwarna kuning. Sebelum mencapai titikak
hirtitrasi kedalam sampel tersebut ditambahkan 5 mL larutana mylum 0,5%, lalu titrasi dilanjutkan
hingga warna biru tepat menghilang dan dicatat volumenya.
Titrasi blanko:
Titrasi blanko dilakukan dengan cara dipipet 10 mL larutan standar KIO3 0,1N, kedalam
larutan tersebut ditambahkan 25 mL aquadest, 1gram KI dan 25 mL H 2SO4 4N, lalu dititrasi oleh
larutan standar Na2S2O3 0,1N hinggalarutanberwarnakuning, ditambahkan 5 mLlarutanamylum
0,5%, kemudian titrasi dilanjutkan hingga warna biru tepat menghilang dan catat volume
penggunaan larutan pentitrasi.
Penentuan Kadar Air
Kadar air dalam mikrokapsul ditentukan secara gravimetri. Cawan alumunium dikeringkan
dalam oven pada suhu 105oC selama 15 menit , kemudian didinginkan lalu ditimbang (A). Sampel
ditimbang sebanyak 5 g (B). Setelah itu cawan berisi sampel dikeringkan dalam oven pada suhu
105oC selama 1 jam kemudian didinginkan di dalam desikator dan ditimbang hingga diperoleh bobot
tetap (C). Pengukuran dilakukan sebanyak dua kali untuk masing-masing perlakuan. Prosentase
kadar air diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
Kadar air (%) = {B –(C-A)}/B x 100%
Penentuan Kelarutan dalam air (Kanpairo et al., 2012)
Kelarutan bahan pengkapsul dalam air dilakukan dengan cara sampel ditimbang 5 g, lalu
dilarutkan dalam 100 mL air pada suhu 40°C, kemudian diaduk secara kontinyu hingga beberapa
waktu tertentu. Larutan tersebut disaring dengan kertas saring yang telah diketahui bobot tetapnya,
kemudian kertas saring dan bagian sampel yang tidak tersaring dipanaskan dalam oven pada suhu
105°C selama 1 jam. Nilai kelarutan dalam air ditunjukkan dengan hasil perbandingan antara selisih
bobot sampel awal dan bobot yang terdapat pada kertas saring dengan bobot sampel awal.
Perhitungan : Y-X/bobot sampel awal*100%
Rancangan Percobaan (Analisa Data)
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 bahan pengkapsul dengan maltodekstrin dengan 3
taraf yaitu : (10 : 90); (20 : 80) dan (30 :70). (2) Faktor B :Konsentrasi iodium (sebagai KIO 3) 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.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Perolehan Kembal 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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Nilai recovery (%)

100
98
96
94
92
90

2.5

5
7.5
Konsentrasi iodium sebagai KIO3 (%)
Whey tahu : Maltodekstrin = 10 : 90
Whey tahu : Maltodekstrin = 20 : 80
Whey tahu : Maltodekstrin = 30 : 70

Gambar 1. Grafik nilai rata-rata perolehan kembali (recovery) bahan pengkapsul iodium untuk
fortifikasi beras (%).

Berdasarkan hasil uji ANAVA seperti 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
protein yang 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).

98

Tabel1. Hasil uji ANAVA pengaruh interaksi perbandingan bahan pengkapsul iodium (whey tahu :
maltodekstrin) dengan konsentrasi kalium iodat terhadap persentase perolehan kembali
(recovery)
Perbandingan bahan
pengkapsul iodium whey tahu
dengan maltodekstrin
10: 90
20: 80
30: 70

Konsentrasi iodium sebagai KIO3 (%)
2,5

5,0

7,5

93,80
A
95,33
B
96,09
B

97,93
c
101,19
f
98,60
cd

99,33
e
98,27
c
99,08
de

Keterangan : Setiap huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang nyata pada
masing-masing perlakuan menurut uji Duncan pada taraf 5%

Kadar Air
Berdasarkan hasil analisa terhadap kadar air bahan pengkapsul 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 bahan pengkapsul iodium tersebut. Selain itu kadar air
merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terhadap kestabilan iodium dalam bahan
pangan.

3.5
3
Kadar air (%)

2.5
2
1.5
1
0.5
0
2.5

5
7.5
Konsentrasi iodium sebagai KIO3 (%)
Whey tahu : Maltodekstrin = 10 : 90
Whey tahu : Maltodekstrin = 20 : 80

Whey tahu : Maltodekstrin = 30 : 70

Gambar 2. Grafik nilai rata-rata kadar air (%) bahan pengkapsul iodium untuk fortifikasi
beras
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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 Master (1979) dalam 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 (Gustavo V, BarbosaCanovas, 1999 dalam Badarudin, 2006).
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 ANAVA pengaruh interaksi perbandingan bahan pengkapsul iodium (whey tahu :
maltodekstrin) dengan konsentrasi kalium iodat terhadap nilai kelarutan (%)
Perbandingan bahan
pengkapsul iodium whey tahu
dengan maltodekstrin
10: 90
20: 80
30: 70

Konsentrasi iodium sebagai KIO3 (%)
2,5

5,0

7,5

92,78
a
91,09
b
90,23
b

92,22
c
90,72
f
88,28
cde

91,08
e
90,46
cd
86,96
de

Keterangan : Setiap huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang nyata pada
masing-masing perlakuan menurut uji Duncan pada taraf 5%
Hasil pengujian terhadap nilai kelarutan bahan pengkapsul 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 bahan
pengkapsul 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
86,96% diperoleh dari kombinasi whey tahu : maltodekstrin 30:70 pada konsentrasi iodium
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awal7,5%, dengan diperolehnya nilai kelarutan terendah ini yang merupakan nilai terbaik diharapkan
bahan pengkapsul iodium tidak mudah larut pada saat pencucian dan pengolahan beras fortifikasi.
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Gambar 3. Grafik nilai rata-rata kelarutan (%) bahan pengkapsul iodium untuk fortifikasi beras
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 ; Kuntz, 1996 dalam
Badarudin, 2006; Kanpairo et al., 2012).
KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel terbaik diperoleh dari perlakuan penambahan
konsentrasi kalium iodat 7,5% dan perbandingan bahan pengkapsul 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 bahan pengkapsul 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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LAMPIRAN 5. DRAFT BAHAN BUKU AJAR

BAB

8

FORTIFIKASI IODIUM
PADA BERAS

8.1. Pendahuluan
Kekurangan akan zat gizimikro (iodium, vitamin A dan besi) secara luas
menimpa lebih dari sepertiga penduduk dunia, terutama di negara-negara
berkembang terdapat sekitar dua miliar orang. Khusus untuk kekurangan
iodium 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 untuk tingkat yang lebih berat dapat mengakibatkan gangguan
pada otak dan pendengaran serta kematian pada bayi (Diosady et al., 2002 ;
Raileanu et 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). 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 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,
yang bermanfaat bagi masyarakat yang mengalami kekurangan iodium (endemik
GAKI). 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; Wegmuller et al. 2006;
Raileanu et al., 2006; Mortazavian et al., 2007; Thankachan, 2012).
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Mikroenkapsulasi iodium diharapkan dapat menjaga kestabilan kandungan
iodium dalam beras selama proses pengolahan dan penyimpanan.
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. 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, mampu membentuk film, memiliki sifat
higroskopis yang rendah, dan mampu menghambat kristalisasi.
Bahan pengkapsul maltodekstrin ini dicampur dengan 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. Skim milk
powder adalah susu bubuk tanpa lemak yang dibuat dengan cara pengeringan
yang masih mengandung laktosa, protein, mineral, vitamin yang larut lemak dan
vitamin yang larut air. Skim milk powder digunakan untuk mencapai kandungan
solid non fat pada produk dan sebagai sumber protein serta memperbaiki tekstur
pada produk akhir (Fajri, 2002 ; Budiharjo et al., 2003 ; Astri, 2009 ; Kao et al.,
2012).
Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian
ini adalah memanfaatkan limbah industri tahu (whey tahu) dan susu skim
untuk dikembangkan sebagai bahan pengkapsul iodium yang dicampurkan
dengan maltodekstrin untuk fortifikasi beras. Penelitian dilakukan dengan cara
memformulasikan masing-masing bahan pengkapsul iodium yaitu dengan
berbagai perbandingan whey tahu kering dan susu skim dengan maltodekstrin.
Penelitian ini diharapkan menghasilkan produk bahan pengkapsul iodium yang
lebih baik dan dapat mempertahankan kestabilan iodium dalam produk pangan
(beras) yang difortifikasi selama proses penyimpanan, penanganan, pencucian
dan pemasakan.
8.2.

Fortifikasi

Fortifikasi pangan (pangan yang lazim dikonsumsi) dengan zat gizimikro
adalah salah satu strategi utama yang dapat digunakan untuk meningkatkan
status mikronutrien pangan. Fortifikasi harus dipandang sebagai upaya (bagian
dari upaya) untuk memperbaiki kualitas pangan selain dari perbaikan praktekpraktek pertanian yang baik (good agricultural practices), perbaikan pengolahan
dan penyimpangan pangan (good manufacturing practices), dan memperbaiki
pendidikan konsumenuntuk mengadopsi praktek-praktek penyediaan pangan
yang baik (Siagian, 2003).
Fortifikasi pangan adalah penambahan zat gizi (nutrien) kedalam bahan
pangan. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan tingkat konsumsi dari zat
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gizi yang ditambahkan untuk meningkatkan status gizi populasi. harus
diperhatikan bahwa peran pokok dari fortifikasi pangan adalah pencegahan
detisiensi: dengan demikian menghindari terjadinya gangguan yang membawa
kepada penderitaan manusia dan kerugian sosio ekonomis. Namun demikian,
fortitkasi pangan juga digunakan untuk menghapus dan mengendalikan
defisiensi zat gizi dan gangguan yang diakibatkannya (Siagian, 2003).
Untuk menggambarkan proses penambahan zat gizi ke pangan, istilahistilah lain seperti enrichment (pengkayaan), nutrification (Harris, 1968) atan
restoration
telah
saling
dipertukarkan,
meskipun
masing-masing
mengimplikasikan tindakan spesifik. Fortifikasi mengacu kepada penambahan
zat-zat gizi pada taraf yang lebih tinggi dari pada yang ditemukan pada pangan
asal/awal atau pangan sebanding (Siagian, 2003).
8.3.

Mikroenkapsulasi

Mikroenkapsulasi adalah suatu proses penyalutan langsung suatu bahan
inti (yang berupa partikel halus, tetesan kecil, atau dispersi zat padat, cair, dan
gas) dengan suatu polimer alam atau sintesis, yang menghasilkan suatu tabung,
wadah atau paket-paket diskrit berukuran mikroskopik. Keuntungan
mikroenkapsulasi meliputi kemudahan dalam proses distribusi dan
penanganan, kemungkinanan dimanfaatkan dalam pengemasan untuk
menghemat tempat, dan perlindungan terhadap oksidasi pada suhu ruang.
Enkapsulasi berpotensi untuk mengubah bentuk cair ke bentuk padat yang
stabil dan bersifat mudah mengalir (free flowing), sehingga mudah untuk
ditangani dan dimasukkan ke dalam bahan pangan (Antometa, 2011).
Pengelompokan kapsul berdasarkan pada ukuran partikel > 5000 μm
(makro), 1,0-5000 μm (mikro) dan < 1,0 μm (nano). Mikrokapsul dapat
berbentuk bola, persegi panjang ataupun tak beraturan. Dua jenis struktur
utama dari mikrokapsul adalah satu inti (single core) dan banyak inti (multiple
core) pada bagian dindingnya. Mikrokapsul dengan satu inti biasanya diproduksi
dengan cara coacervation, droplet co-extrusion dan pemasukan molekul. Model
ini biasanya memiliki muatan inti yang tinggi, misalnya 90% dari total berat
mikrokapsul. Mikrokapsul dengan struktur banyak inti di bagian dinding
umumnya diproduksi menggunakan spray 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 (Paramita,2010).
Bahan pelapis yang disebut juga sebagai kulit, dinding, atau membran,
dapat berasal dari film-forming (pembuat lapisan tipis) polimer natural atau
sintesis. Memilih pelapis harus berdasarkan pada sifat kimia maupun fisik
bahan aktif, juga proses yang digunakan untuk membuat mikrokapsul. Bahan
pelapis harus tidak larut dan tidak bereaksi terhadap zat aktif. Umumnya,
polimer yang tidak larut dalam air digunakan untuk membuat mikrokapsul
dengan bahan aktif seperti air, dan polimer yang dapat larut air digunakan
untuk mikrokapsul pada bahan aktif organik. Untuk meningkatkan kualitas
lapisan, lapisan dibuat beberapa lapis, memiliki sifat yang seperti plastik, crosslinking, juga ada perlakuan pada permukaannya. Ketebalan lapisan
dimanipulasi untuk meningkatkan permeabilitas dan stabilitas dari mikrokapsul
(Paramita,2010).
Ada beberapa teknik yang digunakan dalam mikroenkapsulasi makanan.
Pemilihan proses berdasarkan pada sensitivitas bahan aktif, sifat fisik dan kimia
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baik bahan aktif maupun lapisan kulit, ukuran mikrokapsul yang diinginkan,
tujuan aplikasi bahan makanan, mekanisme pelepasan bahan aktif, dan alasan
ekonomi. Metode fisik dari mikroenkapsulasi meliputi spray drying, spray
cooling/chilling, freeze drying, spinning disk, fluidized bed, extrusion dan cocrystallization. Proses mikroenkapsulasi secara kimia adalah interfacial
polymerization. Proses mikroenkapsulasi baik secara fisik maupun kimia
diantaranya coaservation/fase pemisahan, enkapsulasi molekular, dan liposome
entrapment (Paramita,2010).
8.4. Bahan Pengkapsul
1. Maltodekstrin
Maltodekstrin merupakan produk dari modifikasi pati salah satunya
singkong (tapioka). Maltodektrin sangat banyak aplikasinya. Seperti halnya pati
maltodekstrin merupakan bahan pengental sekaligus dapat sebagai emulsifier.
kelebihan maltodekstrin adalah bahan tersebut dapat dengan mudah melarut
pada air dingin. aplikasi nya penggunaan maltodekstrin coontohnya pada
minuman susu bubuk, minunan berenergi dan minuman prebiotik. kelebihan
lainnya adalah maltodekstrin merupakan oligosakarida yang tergolong dalam
prebiotik (makanan bakteri Probiotik), maltodekstrin sangat baik bagi tubuh,
secara nyata dapat memperlancar saluran pencernaan dengan membantu
berkembangnya bakteri probiotik (Anonim, 2008).
Maltodekstrin
digolongkan
prebiotik
dikarenakan
maltodekstron
mengandung oligoskarida. Maltodekstrin memiliki efek prebiotik dengan
ditunjukkannya
pada
peningkatan
konsentrasi
fecal
dari
bakteri
menguntungkan, termasuk bifidobacteria, pada anjing. Kajian secara invitro
pada tikus mencit menunjukkan asam lemak rantai pendek dihasilkan dengan
adanya maltodekstrin dan juga maltodekstrin dapat mencegah infeksi saluran
pencernaan. Sifat-sifat yang dimiliki maltodekstrin antara lain mengalami
dispersi cepat, memiliki sifat daya larut yang tinggi maupun membentuk film,
membentuk sifat higroskopis yang rendah, mampu membentuk body, sifat
browning yang rendah, mampu menghambar kristalisasi dan memiliki daya ikat
kuat (Astuti,2009)
Proses pembuatan maltodekstrin sangat mudah dan dapat menggunakan
alat-alat yang sederhana. secara umum peoses pembuatannya ada dua, yaitu
maltodekstrin dengan hidrolisat asam dan maltodekstrin dengan hidrolisat
enzim. maltodekstrin dengan hidrolisat asam prosesnya cukup sederhana yang
pertama larutkan tapioka kedalam air hingga konsentrasi 30%. Kemudian,
tambahkan asam (HCL) kedalamnya dan dipanaskan pada suhu antara 80-90
derajat celcius. dalam pemanasan harus selalu diaduk untuk menghindari
proses gelatinisasi dari pati. proses berikutnya adalah mengeringkan suspensi
tersebut dengan drum drier atau spray drier. jika telah dikeringkan, produk yang
masih dalam bentuk kerak digiling menggunakan blander hingga halus. kemas
produk dengan kemasan kering dan simpan juga pada tempat kering.
maltodekstrin buatan anda siap digunakan.untuk malto dekstrin dengan
hidrolisat enzim caranya hampir sama dengan pembuatan maltodekstrin dengan
hidrolisat asam hanya mengganti asam yang telah ditambahkan dengan enzim.
jika dibandingkan proses pembuatan malto dekstrin dengan hidrolisat enzim
akan lebih mudah dengan biaya yang murah daripada pembuatan maltodekstrin
dengan hidrolisat enzim (Anonim,2008).
2. Whey Tahu
Whey tahu adalah air buangan sisa proses penggumpalan tahu pada
waktu pembuatannya. Di dalam whey tahu masih terdapat sisa protein yang
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tidak menggumpal dan zat-zat lain yang larut air, termasuk lesitin dan
ologasakarida. Whey tahu yang tidak dimanfaatkan akan dapat menyebabkan
pencemaran lingkungan karena membusuknya senyawa-senyawa organik
tersebut, sedangkan pemanfaatannya masih sangat terbatas (Hariyadi, 2002).
3. Susu Skim
Susu skim adalah bagian susu yang banyak mengandung protein, sering
disebut “serum susu”. Susu skim mengandung semua zat makanan dari susu
kecuali lemak dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak (Saleh, 2004).
Skim milk powder adalah susu bubuk tanpa lemak yang dibuat dengan
cara pengeringan atau spray dryer untuk menghilangkan sebagian air dan lemak
tetapi masih mengandung laktosa, protein, mineral, vitamin yang larut lemak
dan vitamin yang larut air. Kandungan skim milk powder sama dengan
kandungan yang terdapat dalam susu segar tetapi berbeda dalam kandungan
lemaknya. Skim milk powder digunakan untuk mencapai kandungan solid non
fat pada produk dan sebagai sumber protein serta memperbaiki tekstur pada
produk akhir (Astri, 2009).

8.5 Spray Dryer
Teknologi yang banyak digunakan di industri untuk memproduksi produk
serbuk instan adalah teknologi spray drying atau pengeringan semprot, dengan
nama alatnya spray dryer. Spray dryer dapat menghasilkan produk berbentuk
serbuk/tepung dari suspensi cairan (bahan yang berbentuk larutan). Teknologi
ini sudah lama ditemukan dan dalam perkembangnya telah mengalami
perubahan yang semakin canggih untuk berbagai penggunaan. Selain itu,
teknologi spray drying dapat pula digunakan untuk pembuatan obat-obatan,
enkapsulasi (membungkus) vitamin, mineral, asam lemak, protein atau senyawa
fitokimia seperti isoflavon, likopen dan lain-lain, bahkan saat ini sudah ada
upaya mengenkapsulasi bakteri baik (probiotik) menjadi produk berbentuk
serbuk/tepung
Keuntungan penggunaan spray dryer
adalah dapat
menghasilkan produk yang bermutu tinggi, tingkat kerusakan gizi rendah serta
perubahan warna, bau dan rasa dapat diminimalisasi. Hal ini dikarenakan
suhu output spray dryer yang relatif rendah, biasanya antara 70-90°C, dan
waktu tinggal produk (residence time) dalam alat sangat cepat. Teknologi ini
cocok untuk produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan mudah mengalami
kerusakan akibat panas, seperti susu, sari buah, dan lain-lain. (Anonim,2008).
Prinsip kerja spray dryer ini adalah sebagai berikut : cairan disemprotkan
melalui atomizer ke dalam aliran gas panas dalam tabung/chamber sehingga air
dalam tetesan (droplet) menguap dengan cepat meninggalkan tepung kering,
selanjutnya tepung dipisahkan dari udara yang mengangkutnya dengan
menggunakan separator atau kolektor tepung. Proses optimalisasi spray dryer
ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah tingkat viskositas larutan
bahan (kental/encer), jenis bahan, suhu input dan output spray dryer, dan
kecepatan aliran bahan. Bahan yang mengandung gula yang tinggi, ukuran
partikel bahan besar dan tidak seragam atau larutan terlalu kental akan
menyebabkan mutu produk yang dihasilkan tidak baik (Anonim,2008).
Berikut ini adalah beberapa bagian dari spray dryer dan kegunaannya:
1. Atomizer
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Atomizer merupakan bagian terpenting pada spray dryer dimana memiliki
fungsi untuk menghasilkan droplet dari cairan yang akan dikeringkan.
Droplet yang terbentuk akan didistribusikan (disemprotkan) secara merata
pada alat pengering agar terjadi kontak dengan udara panas. Ukuran droplet
yang dihasilkan tidak boleh terlalu besar karena proses pengeringan tidak
akan berjalan dengan baik. Disamping itu ukuran droplet juga tidak boleh
terlalu kecil karena menyebabkan terjadinya over heating (Anonim,2012).
2. Chamber
Chamber merupakan ruang dimana terjadi kontak antara droplet cairan yang
dihasilkan oleh atomizer dengan udara panas untuk pengeringan. Kontak
udara panas dengan droplet akan menghasilkan bahan kering dalam bentuk
bubuk. Bubuk yang terbentuk akan turun ke bagian bawah chamber dan
akan dialirkan dalam bak penampung (Anonim,2012).
3. Heater
Heater berfungsi sebagai pemanas udara yang akan digunakan sebagai
pengering. Panas yang diberikan harus diatur sesuai dengan karakteristik
bahan, ukuran droplet yang dihasilkan dan jumlah droplet. Suhu udara
pengering yang digunakan diatur agar tidak terjadi over heating
(Anonim,2012).
4. Cyclone
Cyclone berfungsi sebagai bak penampung hasil proses pengeringan. Bubuk
yang dihasilkan akan dipompa menuju Cyclone (Anonim,2012).
5. Bag Filter
Bag Filter berfungsi untuk menyaring atau memisahkan udara setelah
digunakan pengeringan dengan bubuk yang terbawa setelah proses
(Anonim,2012).
Spray dryer juga memiliki kelebihan yaitu: Kapasitas pengeringan besar
dan proses pengeringan terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Kapasitas
pengeringan mencapai 100 ton/jam. Tidak terjadi kehilangan senyawa volatile
dalam jumlah besar (aroma). Cocok untuk produk yang tidak tahan pemanasan
(tinggi protein). Memproduksi partikel kering dengan ukuran, bentuk, dan
kandungan air serta sifat-sifat lain yang dapat dikontrol sesuai yang diinginkan.
Mempunyai kapasitas produksi yang besar dan merupakan system kontinyu
yang dapat dikontrol secara manual maupun otomatis. Selain itu adapula
kekurangan dari Spray dryer : Memerlukan biaya yang cukup tinggi. Hanya
dapat digunakan pada produk cair dengan tingkat kekentalan tertentu. Tidak
dapat diaplikasikan pada produk yang memiliki sifat lengket karena akan
menyebabkan penggumpalan dan penempelan pada permukaan alat.
8.6. Metode Fortifikasi Iodium pada Beras
1. Persiapan Penelitian
Pada tahap ini dilakukan persiapan di laboratorium untuk penelitian
menentukan optimasi komposisi dan konsentrasi bahan pengkapsul dengan
mengintroduksikan konsentrat whey tahu dan susu skim sebagai pilihan
bahan pengkapsul yang dapat diproduksi secara lokal, lalu dicampurkan
dengan maltodekstrin.
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2. Mikroenkapsulasi Iodium Untuk Fortifikasi Beras
Percobaan 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 dengan kosentrasi
10, 20 dan 30% dari maltodekstrin. Konsentrasi iodium di dalam formula
adalah 2,5, 5,0 dan 7,5% dari berat campuran bahan pengkapsul. Komposisi
(formulasi) bahan pengkapsul tersebut masing-masing dicampur air dengan
perbandingan antara bahan pengkapsul dan air adalah 1 : 4. Kemudian
dilakukan pengeringan dengan cara spray drying, percobaan ini dilakukan
pada kondisi spray drying yang telah diperoleh dari penelitian sebelumnya
(suhu inlet 170°C dan laju alir umpan 15 ml/menit). Berikut ini adalah
rancangan matriks kombinasi bahan pengkapsul untuk dicampurkan dengan
maltodektrin :
3. Pengujian Perolehan Kembali (Recovery) Kadar Iodium dalam Matriks Bahan
Pengkapsul.
Penentuan persentase perolehan kembali bertujuan untuk mengetahui
jumlah/kadar iodium sebagai KIO3 setelah dilakukan proses mikroenkapsulasi
iodium dengan menggunakan metode iodometri atau spektrofotometri
UV/Visibel. Dengan diketahuinya persentase recovery dapat digunakan
sebagai acuan penggunaan bahan mikroenkapsulasi iodium dengan jumlah
yang tepat untuk fortifikasi beras. Prosen recovery iodium dalam sampel
bahan pengkapsul (matriks sampel) dapat ditentukan dengan cara
menganalisis sampel bahan pengkapsul yang sudah ditambahkan sejumlah
analit (iodium sebagai KIO3) yang konsentrasinya diketahui (yaitu 2,5% ; 5% ;
dan 7,5%). Prosen perolehan kembali perlu dilakukan, karena dapat
menyatakan ketelitian suatu metode percobaan. Semakin tinggi (baik) nilai
prosen perolehan kembali (mendekati 100%) semakin tinggi tingkat ketelitian
metode tersebut. Selain itu nilai prosen perolehan kembali yang paling baik
akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan formulasi bahan
pengkapsul yang terbaik.
4. Penentuan kondisi proses fortifikasi
Penentuan kondisi proses fortifikasi beras dengan iodium terkapsulasi, pada
penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kondisi fortifikasi beras yang
menghasilkan retensi iodium dalam beras yang tinggi. Fortifikasi beras
dilakukan menggunakan mikrokapsul terbaik yang diperoleh dari percobaan
tahap Tahun Pertama. 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. Mikrokapsul
disuspensikan ke dalam akuades pada konsentrasi 70 g/l (dengan asumsi
recovery 100%) atau setara dengan 3 ppm iodium dalam beras. Jumlah ini
mengacu pada kebutuhan iodium untuk orang dewasa (150 µg/hari) 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 beriodium ditampung dalam ember selama 1 menit, lalu ditimbang
dan disimpan dalam kantong plastik untuk pengamatan lebih lanjut.
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5. Pengujian stabilitas iodium selama proses pengolahan dan Penyimpanan
dalam bahan pengkapsul dan beras fortifikasi.
Pengujian stabilitas iodium selama proses pengolahan dan penyimpanan
dalam bahan pengkapsul dan beras yang sudah difortifikasi, pada penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui stabilitas iodium dalam bahan pengkapsul
dan beras selama proses pengolahan (pencucian, pemasakan dan
penyimpanan) beras fortifikasi.
Pendekatan yang dilakukan berupa
percobaan pencucian beras, lalu pemasakan beras dengan rice cooker dan
penyimpanan pada berbagai suhu. Sampling untuk analisis kadar iodium
dilakukan pada tiap tahap pencucian dan pengolahan serta penyimpanan.
Dalam penelitian ini, beras yang mengandung iodium dikemas dalam
kantong plastik polipropilen dan disimpan dalam inkubator bersuhu 25°, 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 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.
6.

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.

7. Pengujian stabilitas beras triple fortifikasi selama 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 triple fortifikasi. Dalam penelitian ini, beras
yang mengandung ketiga zat gizimikro dikemas dalam kantong plastik
polipropilen dan disimpan dalam inkubator bersuhu 25°, 45° dan 60°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 Accelerated Shelf-Life Test (ASLT) dengan metode perhitungan
mengikuti persamaan Arhennius. Metode analisis yang digunakan dalam
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penelitian ini adalah spektrofotometri UV/visible dan HPLC untuk
menentukan kadar iodium, Fe dan vitamin A. Sedangkan metode statistik
yang digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK) dan linier regresi.
8.7. Metode Analisis
Analisis yang dilakukan berupa penentuan kadar iodium dalam
mikrokapsul, kelarutan mikrokapsul, kadar air dan aktivitas air mikrokapsul.
1. Penentuan Kadar Iodium
Prosedur Analisis KIO3 (Iodometri)
Timbang 2 gram sampel + 25 ml aquadest + 10 ml larutan standar KIO 3 0,1N + 1
gram KI + 25 ml H2SO4 4N kemudian dititrasi oleh larutan standar Na 2S2O3 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 KIO 3 0,1N + 25 ml aquadest + 1gram KI + 25 ml
H2SO4 4N, titrasi oleh larutan standar Na 2S2O3 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 masingmasing 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)
Dibuat kurva kalibrasi A vs ppm, kemudian konsentrasi sampel ditentukan dari
kurva.
Ket : x gram = 0,6 gram untuk sampel dengan kadar KIO 3 2,5 %
= 0,3 gram untuk sampel dengan kadar KIO 3 5 %
Pelarut → campuran ethanol + glycerol + asam fosfat
2.

Kadar Air
Kadar air dalam mikrokapsul dan beras beriod ditentukan secara
gravimetri. Cawan alumunium dikeringkan dalam oven pada suhu 105 oC selama
15 menit , kemudian didinginkan lalu ditimbang (A). Sampel ditimbang sebanyak
5 g (B). Setelah itu cawan berisi sampel dikeringkan dalam oven pada suhu
105oC selama 6 jam kemudian didinginkan di dalam desikator dan ditimbang
hingga diperoleh bobot tetap (C). Pengukuran dilakukan sebanyak dua kali
untuk masing-masing perlakuan. Persentase kadar air diperoleh berdasarkan
perhitungan sebagai berikut :
Kadar air (%) = {B –(C-A)}/B x 100%
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3. Aktivitas Air (aw)
Aktivitas air diuji dengan menggunakan Higrometer Listrik. Sampel
dimasukkan ke dalam wadah kurang lebih ¾ volume. Sampel dimasukkan ke
dalam alat pengukur lalu diukur hingga nilai aw stabil.
4. Kelarutan dalam air
Cara kerja :
Sampel dilarutkan dalam air 40°C dengan kondisi konsentrasi 5%. Diaduk
secara kontinyu hingga beberapa waktu tertentu. Larutan tersebut kemudian
disaring dengan kertas saring yang telah diketahui bobot tetapnya. Kertas saring
dan bagian sampel yang tidak tersaring dioven selama 1 jam. Nilai kelarutan
dalam air ditunjukkan dengan hasil perbandingan antara selisih bobot sampel
awal dan bobot yang terdapat pada kertas saring dengan bobot sampel awal.
5g + 95 g air – aduk – saring dengan kertas saring yang diketahui bobotnya –
kertas saring dioven 105°C selama 1 jam – dinginkan – timbang
Perhitungan : Y-X/bobot sampel awal*100%
8.8. Pengujian Stabilitas Kadar Iodium
Penentuan Komposisi Kimia Bahan Pengkapsul
Hasil penelitian penentuan kandungan komposisi kima whey tahu yang
sudah dikeringkan dengan spray dryer dan susu skim menunjukkan bahwa
whey tahu dan susu skim masih mengandung protein cukup tinggi seperti yang
terlihat pada Tabel 1. di bawah ini.
Tabel 1. Hasil Analisis Komposisi Kimia Bahan Pengkapsul
Parameter
Analisis (Komposisi
Kimia %)
Protein
Karbohidrat
Lemak
Air

Bahan Pengkapsul Iodium
Whey
Susu
Tahu
Skim
16,40
20,10
19,96
31,76
14,24
6,85
5,33
2,69

Perolehan Kembali Iodium (KIO3)
Perolehan kembali (recovery) iodium dipengaruhi oleh komposisi bahan
pengkapsul dan konsentrasi iodium awal. Pada konsentrasi iodium 5%,
perolehan kembali iodium dari komposisi bahan pengkapsul whey tahu :
maltodekstrin = 20:80 mencapai titik tertinggi yaitu 101,19%, sedangkan
konsentrasi iodium 7,5% perolehan kembali iodium dari komposisi bahan
pengkapsul whey tahu : maltodekstrin = 30 : 70 adalah 99,08%. Konsentrasi
iodium dalam bahan pengkapsul whey tahu dengan maltodekstrin pada
beberapa perbandingan memberikan variasi sifat fisik dan kimia mikrokapsul
yang dihasilkan.
Pada komposisi bahan pengkapsul whey tahu : maltodekstrin = 10:90 dan
30:70, perolehan kembali iodium meningkat dengan meningkatnya konsentrasi
iodium dan penambahan whey tahu, 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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102

Recovery (%)

100
98
96
94
92
90
2.5

5
Concentration of KIO3 (%)

Tofu whey : Maltodextrin = 10 : 90
Tofu whey : Maltodextrin = 30 : 70

7.5

Tofu whey : Maltodextrin = 20 : 80

Gambar 1. Grafik nilai rata-rata perolehan kembali (recovery) bahan
pengkapsul iodium untuk fortifikasi beras (%).
Whey tahu dengan kandungan proteinnya yang tinggi memiliki
kemampuan membentuk lapisan film yang dapat meningkatkan perolehan
kembali iodium (Fajri, 2002; Shrestha et al., 2003). Sedangkan secara umum
berdasarkan hasil uji ANAVA seperti yang terlihat pada Tabel 2., 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.
Sedangkan berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan rata-rata
persentase perolehan kembali (recovery) bahan pengkapsul iodium terbaik
diperoleh dari perlakuan penambahan konsentrasi kalium iodat 7,5% dan
perbandingan bahan pengkapsul susu skim dengan maltodekstrin 30 : 70 yaitu
sebesar 100,47% seperti yang terlihat pada Gambar 2. Tingginya persentase
recovery yang diperoleh dari sampel tersebut disebabkan oleh proses
pengeringan bahan makanan yang mengakibatkan hal-hal seperti hilangnya air
dan menyebabkan pemekatan dari bahan yang tertinggal seperti karbohidrat,
lemak, protein dan komponen lain tertentu sehingga akan terdapat dalam
jumlah yang lebih besar persatuan berat kering bila dibandingkan dalam bentuk
segarnya (Badarudin, 2006).
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Tabel 2. Hasil uji ANAVA pengaruh interaksi perbandingan bahan pengkapsul
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 (%)

10 : 90

2,5

5,0

7,5

93,80

97,93

99,33

a
c
e
95,33
101,19
98,27
20 : 80
b
f
c
96,09
98,60
99,08
30 : 70
b
cd
de
Keterangan : Setiap huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang
nyata pada masing-masing perlakuan menurut uji Duncan pada taraf
5%
Berdasarkan hasil uji ANAVA menunjukkan tidak ada perbedaan yang
nyata di antara perlakuan penambahan konsentrasi kalium iodat dan
perbandingan bahan pengkapsul iodium susu skim dengan maltodxtrin
terhadap persentase recovery. Maltodekstrin dapat digunakan pada proses
enkapsulasi, untuk melindungi senyawa volatile, melindungi senyawa yang peka
terhadap oksidasi atau panas, maltodekstrin dapat melindungi stabilitas flavour
selama proses pengeringan dengan spray dryer (Gustavo V, dan BarbosaCanovas.1999 dalam Badarudin, 2006).
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Gambar 2. Grafik nilai rata-rata perolehan kembali (recovery) bahan
pengkapsul iodium (Susu skim : Maltodekstrin) untuk
fortifikasi beras (%).
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Kelarutan dalam Air
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 bahan pengkapsul 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 bahan pengkapsul 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 3. Nilai kelarutan terbaik
dengan nilai 86,96% diperoleh dari kombinasi whey tahu : maltodekstrin 30:70
pada konsentrasi iodium awal 7,5%, dengan diperolehnya nilai kelarutan
terendah ini diharapkan bahan pengkapsul iodium tidak mudah larut pada saat
pencucian dan pengolahan beras fortifikasi.
Tabel 3. Hasil uji ANAVA 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

92,78
92,22
91,08
a
c
e
91,09
90,72
90,46
20 : 80
b
f
cd
90,23
88,28
86,96
30 : 70
b
cde
de
Keterangan : Setiap huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang
nyata pada masing-masing perlakuan menurut uji Duncan pada taraf
5%
10 : 90

Berdasarkan hasil pengujian terhadap nilai kelarutan bahan pengkapsul
iodium susu skim dengan maltodekstrin dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar
4., dari data tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi penambahan
konsentrasi kalium iodat semakin tinggi nilai kelarutan dalam air, sedangkan
semakin tinggi konsentrasi maltodekstrin pada bahan pengkapsul maka
semakin tinggi nilai kelarutan dalam air bahan pengkapsul iodium tersebut.
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Tofu whey : Maltodextrin = 10 : 90
Tofu whey : Maltodextrin = 30 : 70
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Gambar 3. Grafik nilai rata-rata kelarutan (%) bahan pengkapsul iodium untuk
fortifikasi beras
Tabel 4. Hasil uji ANAVA interaksi perbandingan bahan pengkapsul iodium
dengan konsentrasi kalium iodat terhadap nilai kelarutan (%)
Perbandingan bahan
pengkapsul susu skim
dengan maltodekstrin
10:90
20:80
30:70

Konsentrasi Iodium sebagai KIO3 (%)
2,5
94,43
c
92,79
ab
91,81
a

5
93,76
c
91,87
a
91,48
a
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7,5
95,30
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94,87
c
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Gambar 4. Grafik nilai rata-rata kelarutan (%) bahan pengkapsul iodium (Susu
skim : Maltodekstrin) untuk fortifikasi beras
Nilai kelarutan yang tertinggi adalah 95,30% dan yang terbaik diperoleh
pada sampel konsentrasi kalium iodat 7,5% dan perbandingan susu skim :
maltodekstrin 30 : 70, yaitu nilai kelarutannya 92,37%. Nilai kelarutan perlu
diketahui sebagai inforrnasi untuk mengetahui besarnya konversi dekstrin
dalam kesesuaiannya pada aplikasi produk (Jane dan Chen. 1992 dalam
Badarudin 2006). Perlakuan konsentrasi kalium iodat dan perbandingan bahan
pengkapsul susu skim dengan maltodekstrin memberikan pengaruh yang nyata
terhadap karakteristik produk bahan pengkapsul yang dihasilkan.
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 ; Kuntz, 1996 dalam
Badarudin, 2006; Kanpairo et al., 2012).
Solubility is one of the most important physicochemical and functional
properties of protein concentrates. There seems to exist a tendency for water
solubility increased when increasing replacement of maltodextrin. The high
solubility of powder indicated potential applications in formulated food systems
by providing an attractive appearance and a smooth mouth feel to the product. In
spray drying system, the water content of feeding sample affected the final
moisture content of the powder ; Cano-Chauca et al., 2005 ; Sathivel et al., 2004
in Kanpairo, K.,2012).
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Kadar Air dan Aw
Berdasarkan hasil analisis terhadap kadar air dan a w bahan pengkapsul
iodium menunjukkan semakin tinggi penambahan konsentrasi kalium iodat,
whey tahu dan susu skim cenderung nilai a w mengalami kenaikan sedangkan
kadar air mengalami penurunan, seperti yang terlihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Hasil analisis kadar air (%) dan A w bahan pengkapsul iodium untuk
fortifikasi beras
Kombinasi Jenis
Bahan Pengkapsul Konsentrasi
Kadar
dengan
(%)
Air
Maltodekstrin
(%)
10
3,17
Whey
20
3,18
Tahu
30
2,84
10
3,65
Susu
20
2,51
Skim
30
3,08

Konsentrasi Iodium sebagai KIO3 (%)
2,5
5
7,5
Kadar
Kadar
Aw
Air
Aw
Aw
Air (%)
(%)
0,219
2,61
0,215
2,39
0,214
0,227
2,12
0,255
3,22
0,273
0,212
2,92
0,266
2,46
0,254
0,283
3,93
0,313
2,57
0,188
0,273
2,84
0,308
2,61
0,214
0,377
2,85
0,306
2,40
0,187

Addition of maltodextrin to the feed prior to spray drying increased the
total solid content and reduced the amount of water for evaporation resulting to
decrease the moisture contents of the powder produced. This meant that
powders with lower moisture content could obtained by increasing the
percentages of maltodextrin added (Abadio et al., 2004 ; Cano-Chauca et al.,
2005 ; Sathivel et al., 2004 in Kanpairo, K.,2012).
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, 2008; Kanpairo et al., 2012). Kenaikan kadar air ini
ternyata berbanding lurus dengan peningkatan konsentrasi 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 maltodekstrin akan
menurunkan kadar air. Hal sesuai dengan pendapat Master (1979) dalam
Badarudin (2006), semakin tinggi total padatan yang dikeringkan sampai batas
tertentu maka kecepatan penguapan akan semakin tinggi sehingga kadar air
bahan menjadi rendah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel terbaik diperoleh dari
perlakuan penambahan konsentrasi kalium iodat 7,5% dan perbandingan bahan
pengkapsul whey tahu dan susu skim dengan maltodekstrin 30 : 70 diperoleh
recovery 99,08%, kadar air 2,46%, nilai aw 0,255 dan kelarutan dalam air
86,96%. Sedangkan perlakuan penambahan susu skim dengan maltodekstrin
diperoleh recovery 100,47%, kadar air 2,40%, nilai aw 0,187 dan kelarutan
dalam air 92,37%. Perlakuan konsentrasi kalium iodat dan perbandingan bahan
pengkapsul whey tahu dengan maltodekstrin memberikan pengaruh yang nyata
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terhadap karakteristik produk bahan pengkapsul yang dihasilkan. Interaksi
kedua variabel tersebut sangat penting untuk aplikasi pada fortifikasi beras.
Pengujian Stabilitas Kadar Iodium dalam Beras Fortifikasi selama Proses
Pengolahan dan Pemasakan
Pada penelitian ini dilakukan analisis bahan penyalut dan beras fortifikasi.
Analisis dilakukan dengan tujuan agar diketahui seberapa besar kandungan
beberapa komponen terpenting seperti kadar iodium, kadar air dan derajat putih
pada bahan penyalut dan beras fortifikasi. Hasil pengujian bahan penyalut
dapat dilihat di Tabel 6.
Tabel 6. Hasil Pengujian Bahan Penyalut
Sampel
Hasil Pengujian
KIO3 awal pada Penyalut
7,5%
Kadar Iodium Bahan Penyalut
45164,14 ppm (4,5%)
Fortifikasi iodium dilakukan dengan mikroenkapsulasi iodium yang
mengacu pada Manurung (2008). Mikroenkapsulasi iodium bertujuan untuk
mendapatkan fortifikan iodium yang lebih stabil. Iodium yang digunakan
bersumber dari KIO3 karena sifatnya yang lebih stabil dibanding bentuk
senyawa iodium lain. Pada proses mikroenkapsulasi iodium, dilakukan
beberapa modifikasi, yaitu pada proses pencampuran. Proses pencampuran
dilakukan secara bersamaan untuk maltodekstrin, whey tahu, dan KIO3.
Hasil yang diperoleh dari mikroenkapsulasi iodium adalah mikroenkapsulan
yang berwarna putih dan tidak mudah dilarutkan dengan air.
Kadar KIO3 yang ditambahakan pada awal pembuatan bahan penyalut
sebesar 7,5% dari jumlah padatan bahan penyalut, setelah menjadi bahan
penyalut yang telah mengalami proses pengeringan dalam spray dryer kadar
KIO3 pada bahan penyalut menjadi 4,5%. Kehilangan iodium sebesar 3% ini
disebabkan karena sifat iodium, yaitu iodium mudah larut dalam air, mudah
menguap, serta mudah rusak bila terkena cahaya atau panas (Yogaswara, 2008).
Selain itu, pada penelitian pendahuluan juga dilakukan penentuan kandungan
komponen beras fortifikasi yang dapat dilihat pada Tabel 7.
Menurut Young et al. (1993), bahan-bahan penyalut yang digunakan
dalam spray drying harus memiliki kelarutan yang tinggi dan memiliki
kemampuan membentuk emulsi. Selain itu, bahan penyalut juga harus dapat
membentuk lapisan film dan menghasilkan larutan dalam konsentrasi yang
tinggi dengan viskositas rendah. Reineccius (2004) menyatakan bahwa
penentuan konsentrasi bahan penyalut yang tepat sangat penting untuk
memberikan perlindungan bahan aktif secara efektif. Dijelaskan pula bahwa
meningkatnya konsentrasi penyalut dalam larutan akan meningkatkan retensi
bahan aktif karena dapat mempercepat terbentuknya kulit atau pengerasan film
yang melingkupi droplet bahan aktif. Namun demikian ada titik optimum
dimana konsentrasi bahan penyalut akan menurunkan retensi dan menghambat
proses pengeringan pada spray dryer. Pemilihan konsentrasi bahan penyalut
sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan operasi spray dryer yang digunakan
(Desmawarni, 2007).
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Tabel 7. Hasil Analisis Komponen Beras Fortifikasi
Hasil
Beras
Beras Fortifikasi
No.
Parameter
Beras
Fortifikasi
Dengan
Analisa
Kontrol
Tanpa Dicuci
Pencucian
1. Kadar Air
11,99
12,12
9,10
2. Derajat Putih
56,82
57,94
74,32
Beras Utuh*
3. Derajat Putih
94,66
96,28
97,36
Beras Tepung*
4. Protein
7,94
8,69
8,66
5. Protein (adbk)**
9,02
9,89
9,52

Satuan
%
%
%
%
%

Keterangan :
* : Analisa dibandingkan dengan standar BaSO 4 yang mempunyai derajat putih
80.6 (Kett Whiteness Tester)
** : adbk (analisa berdasarkan berat kering)
Mikroenkapsulasi dengan metode spray drying terdiri dari tiga tahap,
yaitu persiapan bahan emulsi, homogenisasi bahan aktif, dan penyemprotan
emulsi ke dalam chamber (atomisasi massa pada tempat pengeringan) (Dziezak,
1988). Pada tahapan persiapan emulsi, penyalut dilarutkan ke dalam aquadest
dengan komposisi dan konsentrasi bahan penyalut.
Tahapan berikutnya adalah homogenisasi bahan aktif. KIO 3 7,5% (w/w dari
total padatan) diemulsikan ke dalam bahan penyalut. Bahan penyalut dan
bahan aktif (iodium) dicampur hingga menjadi campuran homogen dengan alat
homogenizer pada kecepatan 11.000 rpm selama ±15 menit. Emulsi tersebut lalu
dikeringkan dengan spray dryer pada suhu inlet 170°C dan laju alir umpan 15
ml/menit.
Kadar air menjadi salah satu parameter utama yang menentukan kualitas
produk kering seperti pada beras yang berbentuk kering. Kadar air yang rendah
dapat mencegah tumbuhnya bakteri atau jamur yang dapat menyebabkan
kerusakan produk. 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 2008 dan Desmawarni 2007).
Kadar air pada beras fortifikasi tanpa di cuci dan dengan pencucian
secara berturut-turut adalah 12,12% dan 9,10%, kadar air pada beras fortifikasi
tersebut masih termasuk standar mutu beras, karena standar mutu menurut
SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk kadar air beras maksimal 14,0%.
Kadar air pada beras fortifikasi cukup rendah, hal ini disebabkan karena
maltodekstrin dapat meningkatkan total padatan bahan yang dikeringkan.
Sehingga jumlah air yang diuapkan semakin sedikit, akibatnya peningkatan
konsentrasi maltodekstrin akan menurunkan kadar air. Hal ini sesuai dengan
pendapat Master (1979) dalam 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 hidrogen dengan molekulmolekul air sekitarnya, jika 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 kadar air
bahan akan semakin rendah (Gustavo V, Barbosa-Canovas, 1999 dalam
Badarudin, 2006).
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Beras fortifikasi yang secara utuh ataupun tepung memiliki derajat putih
diatas standar, standar untuk derajat putih menurut SNI (Standar Nasional
Indonesia) adalah diatas 65%. Biasanya beras yang telah disosoh yang dapat di
uji derajat pu tihnya, karena pada proses penyosohan perikarp, sekam dan kulit
ari terpisahkan dari endosperma, namun semakin tinggi derajat putih beras,
maka semakin miskin kandungan gizinya (BumiGanesa, 2012).
Beras merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat
Indonesia. Beras sebagai bahan makanan mengandung nilai gizi cukup tinggi
yaitu kandungan karbohidrat sebesar 360 kalori, protein 6,8 gram, dan
kandungan mineral seperti kalsium dan zat besi masing-masing 6 dan 0,8 mg
(Astawan, 2004).
Kandungan protein pada beras giling dan nasi berdasarkan Direktorat
Gizi, Departemen Kesehatan RI pada tahun 1992 secara berturut-turut adalah
6,8 gram dan 2,1 gram dalam 100 gram bahan. Kadar protein pada beras
fortifikasi cukup tinggi dibandingankan dengan beras biasanya, dikarenakan
pada beras fortifikasi ini ditambahkan bahan penyalut yang komposisinya
adalah whey tahu dan maltodekstrin, whey tahu yang berkontribusi untuk
meningkatkan kandungan protein pada beras, karena whey tahu dikenal
memiliki kandungan protein yang cukup tinggi.
Kadar iodium tertinggi terdapat pada beras yang telah dicuci sebelumnya
dan di fortifikasi pada dosis 2,1 g/10 ml, semakin tinggi dosis fortifikan semakin
besar kadar iodium yang ada pada beras, untuk itu beras dengan kadar iodium
tertinggi yang digunakan untuk proses penelitian selanjutnya. Hasil penelitian
kandungan iodium pada beras fortifikasi dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8. Hasil Analisis Iodium Beras Fortifikasi
Dosis
Kadar KIO3 (ppm)
Jenis Beras
Fortifikan
1
2
3
(g/10ml)
A
3,5531
4,9789
4,1657
0,7
A
2,7050
3,0709
3,3769
B
9,8539
12,8137
10,9883
1,4
B
7,0707
7,1004
7,1305
C
23,4309
16,9681
21,1995
2,1
C
14,1780
14,1984
14,2170
Ket
A
a
B
b
C
c

:
=
=
=
=
=
=

Beras
Beras
Beras
Beras
Beras
Beras

dengan Pencucian dosis 0,7 g/10 ml
tanpa Pencucian dosis 0,7 g/10 ml
dengan Pencucian dosis 1,4 g/10 ml
tanpa Pencucian dosis 1,4 g/10 ml
dengan Pencucian dosis 2,1 g/10 ml
tanpa Pencucian dosis 2,1 g/10 ml

Perolehan Kembali (recovery) Iodium Pada Beras Fortifikasi
Data pada Tabel 9, pada setiap perlakuan kadar iodium yang tersisa atau
effisiensi iodium yang terdapat di dalam beras bervariasi nilainya. Berdasarkan
Tabel 4, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan semakin tinggi konsentrasi
penyalut (fortifikan) maka semakin meningkat nilai persentase recovery-nya.
Tingginya persentase recovery yang diperoleh dari sampel tersebut
disebabkan oleh proses pengeringan bahan makanan yang mengakibatkan halhal seperti hilangnya air dan menyebabkan pemekatan dari bahan yang
tertinggal seperti karbohidrat, lemak, protein dan komponen tertentu sehingga
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akan terdapat dalam jumlah yang lebih besar persatuan berat kering bila
dibandingkan dalam bentuk segarnya (Badarudin, 2006).
Tabel 9. Hasil perhitungan persentase perolehan kembali (recovery) pada beras
fortifikasi
Dosis
Recovery (%)
Jenis
Fortifikan
Rata-rata
Beras
1
2
3
(g/10ml)
A
13,4864
18,8983
15,8116
16,0654
0,7
A
10,2673
11,6561
12,8176
11,5803
B
15,5843
20,2653
17,3784
17,7427
1,4
B
11,1825
11,2295
11,2771
11,2297
C
24,7045
17,8904
22,3518
21,6489
2,1
c
14,9486
14,9702
14,9898
14,9695
Ket :
A
= Beras dengan Pencucian dosis 0,7 g/10 ml
a
= Beras tanpa Pencucian dosis 0,7 g/10 ml
B
= Beras dengan Pencucian dosis 1,4 g/10 ml
b
= Beras tanpa Pencucian dosis 1,4 g/10 ml
C
= Beras dengan Pencucian dosis 2,1 g/10 ml
c
= Beras tanpa Pencucian dosis 2,1 g/10 ml
Meningkatnya interaksi antar partikel-partikel di dalam bahan
pengkapsul, pada saat pengeringan, iodium yang ada di dalam bahan akan
diselimuti oleh maltodekstrin dan whey tahu sehingga kadar iodium yang
diperoleh pada bahan pengkapsul masih cukup tinggi pada perlakuan di atas.
Maltodekstrin dapat digunakan pada proses enkapsulasi, untuk melindungi
senyawa volatile, melindungi senyawa yang peka terhadap oksidasi atau panas,
maltodekstrin dapat melindungi stabilitas flavour selama proses pengeringan
dengan spray dryer (Gustavo V, dan Barbosa-Canovas.1999 dalam Badarudin,
2006).
Standar deviasi untuk data dari perlakuan diatas adalah 4,08878 %.
Dalam ilmu statistik standar deviasi digunakan untuk membandingkan
penyebaran atau penyimpangan data dua kelompok atau lebih. Apabila standar
deviasi suatu data tersebut kecil maka hal tersebut menunjukkan data-data
tersebut berkumpul disekitar rata-rata hitungnya, dan jika standar deviasinya
besar hal tersebut menunjukkan penyebaran yang besar dari nilai rata-rata
hitungnya (Robby, 2010).
Secara umum hasil uji ANAVA menunjukkan bahwa ada perbedaan yang
nyata pada beras fortifikasi yang telah dicuci serta tidak dicuci dengan dosis
fortifikan sebesar 2,1g/10 ml, dengan kata lain perbedaan dosis fortifikan dan
perlakuan pencucian pada beras menghasilkan beras fortifikasi yang berbeda
nyata.
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Gambar 5. Grafik nilai perolehan kembali (recovery)
pada beras fortifikasi.
Berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan rata-rata persentase
perolehan kembali (recovery) efisiensi bahan penyalut pada beras setelah
disemprotkan terbaik diperoleh pada dosis fortifikan sebanyak 2,1 g/10 ml
dengan beras yang sebelum penyemprotan telah dicuci yaitu sebesar 23,4309%.
Sampel ini digunakan pada proses selanjutnya, karena memiliki nilai recovery
paling tinggi diantara sampel-sampel yang lain.
Perolehan Kembali Iodium (recovery) Iodium Setelah Pencucian Pada Beras
Fortifikasi
Data pada Tabel 10, pada setiap perlakuan kadar iodium yang tersisa
atau effisiensi iodium yang terdapat di dalam beras fortifikasi setelah pencucian
bervariasi nilainya. Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui bahwa jumlah
pencucian tidak berpengaruh signifikan terhadap perolehan kembali (recovery)
kadar iodium pada beras fortifikasi. Standar deviasi untuk data dari perlakuan
di atas adalah 11,62 %.
Tabel 10. Hasil perhitungan persentase perolehan kembali (recovery) pada beras
fortifikasi setelah pencucian
Recovery
Jumlah
Rata1
2
3
Pencucian
rata
Ppm
%
Ppm
%
Ppm
%
(%)
1 kali
12,72 89,75 11,33 79,68 12,03 84,71 84,72
2 kali

8,08

57,03

12,15

86,60

11,12

78,22

73,62

Fortifikasi beras dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah
proses enrichment jenis tepung, campuran vitamin dan mineral berbentuk
tepung ditambahkan ke dalam beras giling. Kelemahan utama dari metode
ini adalah sekitar 20-100% dari zat gizi yang ditambahkan tersebut dapat
hilang dalam pencucian. Metode lainnya adalah metode coating , beras
dapat diperkaya dengan vitamin A, vitamin E, asam folat, zat besi, dan
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seng. Stabilitas terhadap proses perendaman dan pencucian cukup
baik, karena kehilangan vitamin dan mineral selama proses persiapan beras
sedikit yaitu < 20 % (eBookPangan, 2006).
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Gambar 6. Grafik nilai perolehan kembali (recovery) pada beras fortifikasi
setelah pencucian.

Perolehan Kembali (recovery) Iodium pada Nasi dari Beras Fortifikasi yang
Disimpan 0 Jam
Data pada Tabel 11, pada setiap perlakuan kadar iodium yang tersisa
atau effisiensi iodium yang terdapat di dalam beras fortifikasi setelah penanakan
0 jam bervariasi nilainya.
Tabel 11. Hasil perhitungan persentase perolehan kembali (recovery) Iodium
pada Nasi dari Beras Fortifikasi yang Disimpan 0 Jam
Jumlah
Pencucian
Tanpa
Pencucian
1 kali
2 kali

Recovery
2

Ppm

%

Ppm

%

Ppm

%

Ratarata
(%)

5,25

22,39

12,65

74,54

9,94

46,92

47,95

7,45
8,65

92,22
67,95

8,64
7,18

71,11
63,37

10,03
7,32

90,24
60,83

84,52
64,05

1

3

Berdasarkan Tabel 11 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pencucian 1
kali memiliki perolehan kembali (recovery) kadar iodium yang paling tinggi pada
beras fortifikasi yang telah ditanak. Standar deviasi untuk data dari perlakuan
di atas adalah 21,43 %. Dalam menjaga stabilitas kandungan iodium dalam
beras (tidak mengalami penurunan) walaupun terjadi penurunan dengan
persentasi yang sangat kecil, itu dikarenakan adanya 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 tahu dengan memformulasikan pada konsentrasi 70:30. Mikroenkapsulasi
memberikan perlindungan kepada iodium terhadap kondisi lingkungan yang
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merugikan seperti suhu tinggi, kelembaban, cahaya dan reaksi dengan bahan
lain yang tidak diinginkan. Fortifikasi iodium terenkapsulasi pada beras akan
meminimalkan hilangnya iodium selama pencucian dan pemasakan beras.
Selain itu, dengan mikroenkapsulasi, laju pelepasan bahan aktif dapat
dikendalikan (controlled release) sehingga dapat memperpanjang tingkat
ketersediaan iodium di dalam beras untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Whey
tahu dengan kandungan proteinnya yang tinggi memiliki kemampuan
membentuk lapisan film yang dapat meningkatkan perolehan kembali iodium
(Fajri, 2002; Shrestha et al., 2003).
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Gambar 7. Grafik nilai perolehan kembali (recovery) Iodium pada Nasi dari Beras
Fortifikasi yang Disimpan 0 Jam
Perolehan Kembali (recovery) Iodium pada Nasi dari Beras Fortifikasi yang
Disimpan 24 Jam
Data pada Tabel 12, pada setiap perlakuan kadar iodium yang tersisa
yang terdapat di dalam beras fortifikasi setelah penanakan dan disimpan selama
24 jam bervariasi nilainya.
Tabel 12. Hasil perhitungan persentase perolehan kembali (recovery) pada Nasi
dari Beras Fortifikasi yang Disimpan 24 Jam
Recovery
RataJumlah
1
2
3
rata
Pencucian
(%)
Ppm
%
Ppm
%
Ppm
%
Tanpa
Pencucian
1 kali
2 kali

3,93

74,94

3.42

27,06

3,00

30,17

44,06

8,09
4,07

77,33
47,05

8,91
3,95

88,82
55,11

8,32
4,61

96,29
63,02

87,48
55,06

Berdasarkan Tabel 12 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pencucian 1
kali memiliki perolehan kembali (recovery) kadar iodium yang paling tinggi pada
beras fortifikasi yang telah ditanak dan disimpan selama 24 jam. Standar deviasi
untuk data dari perlakuan diatas adalah 24,5021%.
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Gambar 8. Grafik nilai perolehan kembali (recovery) pada Nasi dari Beras
Fortifikasi yang Disimpan 24 Jam
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). Setelah menjadi nasi dan disimpan selama 24 jam kadar iodium
dalam nasi masih cukup tinggi, dengan rata-rata kadar iodium lebih dari 3 ppm,
berarti hal ini menunjukkan bahwa beras fortifikasi dapat memenuhi kebutuhan
iodium dalam tubuh.
Rata-rata Ukur Penurunan Kadar KIO3 Selama 24 jam pada Nasi Fortifikasi
Beras fortifikasi yang telah di masak dalam rice cooker dilakukan
pengujian kadar iodium pada 0 jam dan 24 jam, setelah didapat data kadar
iodiumnya, dihitung rata-rata ukur penurunan kadar KIO3 pada nasi, dengan
rumus perhitungann rata-rata ukur didapat rata-rata penurunan kadar KIO3
pada nasi yaitu 4,74%, rata-rata penurunan dari KIO3 dapat terlihat pada
Gambar 9.
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Gambar 9. Grafik rata-rata ukur penurunan KIO3
selama 24 jam
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel terbaik diperoleh dari beras
yang sebelumnya tidak dilakukan pencucian dengan dosis 2,1 g/10 ml dan pada
saat proses diberi perlakukan pencucian dengan persentase perolehan kembali
(recovery) tertinggi hampir pada setiap proses. Perlakuan perbedaan jenis beras
berdasarkan pencucian dan perlakuan dosis penyalut (fortifikan) memberikan
pengaruh yang nyata terhadap persentase perolehan kembali (recovery) beras
fortifikasi.
Uji Organoleptik
a) Warna
Mutu suatu makanan pada umumnya sangat bergantung pada beberapa
faktor diantaranya cita rasa, warna, tekstur, aroma dan nilai gizi. Karakteristik
suatu bahan sering kali dinilai dari penampilan fisik terutama warna. Warna
merupakan faktor penilaian mutu bahan pangan secara visual yang tampil lebih
dahulu dan terkadang merupakan faktor yang menentukan kualitas suatu
makanan. Konsumen seringkali lebih memilih makanan yang memiliki warna
menarik. Bahan yang memiliki nilai gizi baik, sehat, enak dan teksturnya baik
tidak akan dikonsumsi apabila memiliki warna yang tidak menarik. Baik
tidaknya cara pencampuran atau cara pengolahan dapat ditandai dengan warna
yang seragam dan merata (Winarno, 1997).
Berdasarkan hasil perhitungan analisis variansi menunjukkan bahwa
jenis beras berdasarkan pencucian dan jumlah pencuciannya tidak berpengaruh
nyata terhadap warna beras fortifikasi dan warna nasi dari beras fortifikasi.
b) Rasa
Rasa merupakan salah satu faktor yang paling penting dari suatu produk
makanan yang harus diperhatikan dalam industri pangan disamping tekstur
dan kenampakan. Rasa dari bahan makanan sangat mempengaruhi penerimaan
konsumen terhadap suatu produk, dimana produk makanan yang memiliki rasa
yang disukai akan dapat diterima oleh konsumen. Rasa suatu bahan pangan
dapat berasal dari sifat bahan itu sendiri atau karena adanya zat lain yang
ditambahkan pada saat proses pengolahan. Hal ini juga bergantung pada selera
konsumen oleh karena itu rasa merupakan aspek yang sangat subjektif. Rasa
merupakan faktor yang penting dalam mengambil keputusan terakhir konsumen
untuk menerima atau menolak suatu makanan walaupun warna, aroma dan
tekstur baik namun jika rasanya tidak enak maka konsumen akan menolak
makanan tersebut.
Rasa sangat berperan dalam tingkat penerimaan masyrakat terhadap
suatu bahan pangan. Umumnya bahan pangan tidak hanya terdiri dari satu
macam rasa, tetapi merupakan gabungan berbagai macam rasa secara terpadu
sehingga menimbulkan cita rasa yang utuh. Rasa suatu bahan pangan
merupakan hasil kerjasama indera-indera yang lain. Indera penglihatan,
pembauan, pendengaran, dan perabaan ikut berperan dalam pengamatan rasa
bahan pangan (Kartika, 1988).
Berdasarkan hasil perhitungan analisis variansi menunjukkan bahwa
jenis beras berdasarkan pencucian dan jumlah pencuciannya, variansi tersebut
tidak berpengaruh nyata terhadap rasa beras, namun berpengaruh nyata pada
nasi fortifikasi. Rasa makanan dapat dikenali dan dibedakan oleh kuncupkuncup pengecap yang terletak pada papilla yaitu bagian noda merah jingga
pada lidah. Rasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu senyawa kimia, suhu,
konsentrasi, dan interaksi dengan komponen rasa yang lain, yaitu :
5. Senyawa kimia
Berbagai senyawa kimia menimbulkan rasa yang berbeda. Rasa asam
disebabkan oleh donor proton. Intensitas rasa asam tergantung pada ion H +
yang dihasilkan dari hidrolisis asam, rasa asin dihasilkan oleh garam-garam
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organik, rasa manis dihasilkan oleh senyawa alifatik, dan rasa pahit dihasilkan
oleh alkoloid-alkoloid (Winarno, 1997).
6. Suhu
Suhu mempengaruhi kemampuan kuncup pengecapan untuk menangkap
rangsangan rasa. Sensitivitas terhadap rasa berkurang bila suhu tubuh di
bawah 20oC atau di atas 30oC (Winarno, 1997).
7. Konsentrasi
Setiap orang mempunyai batas konsentrasi terendah terhadap suatu rasa
agar masih bias dirasakan. Batas ini disebut 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).
8. Interaksi dengan komponen rasa yang lain
Komponen rasa lain akan berinteraksi dengan komponen rasa primer.
Akibat yang ditimbulkan mungkin peningkatan intensitas rasa`atau penurunan
intensitas rasa (taste compensation). Efek interaksi berbeda-beda pada tingkat
konsentrasi dan threshold-nya (Winarno, 1997).
Komponen yang dapat menimbulkan rasa yang diinginkan tergantung
dari senyawa penyusunnya, misalnya manis gula yang dapat memberikan rasa
manis pada produk makanan. Sama halnya seperti pada fruit leather stroberi,
dimana gula merupakan komponen dominan yang memberikan rasa manis
selain memberikan cita rasa pada produk. Semakin tinggi perbandingan sukrosa
dengan glukosa akan menghasilkan rasa yang lebih manis, tetapi sampai
konsentrasi tertentu rasa enak yang ditimbulkannya akan menurun (Kartika,
1988).
Faktor suhu dan lama pengeringan selama proses pengolahan juga dapat
mempengaruhi cita rasa produk pangan, hal ini dikarenakan produk yang
mengandung kadar air sedikit dan kadar gula total yang tinggi secara langsung
menimbulkan pengaruh terhadap rasa produk. Faktor pengeringan yang
mengakibatkan terjadinya case hardening, selain berpengaruh terhadap warna
juga dapat mempengaruhi rasa karena gula mengalami penguraian melebihi titik
leburnya sehingga terjadi browning yang menjadikan rasa produk menjadi pahit
(Winarno, 1997).
c) Aroma
Bau-bauan dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diamati
dengan indera pembau, untuk dapat menghasilkan bau zat-zat harus dapat
menguap, sedikit larut dalam air, dan sedikit larut dalam lemak. 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, dkk, 1987).
Berdasarkan hasil perhitungan analisis variansi menunjukkan bahwa
jenis beras berdasarkan pencucian dan jumlah pencuciannya, variansi tersebut
tidak berpengaruh nyata terhadap aroma beras dan nasi fortifikasi.
d) Kenampakan
Pembagian mutu berdasarkan ukuran bahan dilakukan tidak hanya
untuk mendapatkan keseragaman, tetapi juga untuk memberikan kepada
konsumen ukuran mana yang dikehendaki menurut tingkat harga tertentu.
Beberapa kriteria yang termasuk ukuran adalah berat, volume, kerapatan, berat
jenis, panjang, lebar, dan diameter. Sedangkan bentuk bahan dapat dilihat
langsung dari bahannya apakah bahan tersebut lonjong, simetris, melengkung
dan sebagainya (Kartika, dkk, 1987).
Bentuk bahan dapat ditentukan oleh perbandingan antara panjang dan
lebar atau tinggi dengan diameter, sehingga akan didapatkan bentuk bulat,
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panjang, pipih, dan sebagainya. Bentuk bahan juga dapat langsung dari
rupanya yang kelihatan dari luar, misalnya ada bahan yang simetris, tidak
beraturan, melengkung atau bentuk lainnya (Kartika, dkk, 1987).
Sifat kelainan bahan yang mempengaruhi mutu adalah yang dapat dilihat
oleh mata, tetapi ada juga yang hanya bisa ditentukan oleh alat. Kelainan pada
suatu bahan dapat digolongkan menjadi beberapa kategori, yaitu kelainan
genetis fisiologis, kelainan entomologis, kelainan patologis, kelainan mekanis
dan kelainan karena adanya benda asing (Kartika, dkk, 1987).
Berdasarkan hasil perhitungan analisis variansi menunjukkan bahwa
jenis beras berdasarkan pencucian dan jumlah pencuciannya, variansi tersebut
tidak berpengaruh nyata terhadap kenampakan beras, namun berpengaruh
nyata pada nasi fortifikasi.
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 25oC, 40oC dan 65oC. 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 dua polimer karbohidrat, 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 KIO 3 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.
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,
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oksidasi oleh udara, teknik pengemasan dan waktu penyimpanan. (Diosady,
L.L., et al., 2002).
Berdasarkan data hasil penelitian, dapat diketahui bahwa beras fortifikasi
yang disimpan dalam suhu 25 oC dinilai lebih baik dibanding beras fortifikasi
yang disimpan dalam suhu 40 oC dan 65oC, karena walaupun ketiganya
menunjukkan adanya penurunan kadar iodium, namun beras fortifikasi yang
disimpan dalam suhu 25oC masih dapat mempertahankan kadar iodiumnya
hingga batas yang tidak terlalu rendah bila dibandingkan dengan kadar iodium
dalam beras fortifikasi yang disimpan didalam suhu 40 oC dan 65oC. Hal ini
dapat disebabkan karena pada suhu penyimpanan 40 oC dan 65oC 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 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 KIO 3
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, KIO 3 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
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baik, tidak menimbulkan reaksi dengan bahan inti, dispersi cepat, mampu
membentuk lapisan film sehingga dapat membungkus bahan inti (iodium) secara
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 oC- 200oC),
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 13.
Tabel 13. Laju penurunan kadar iodium dalam beras fortifikasi dengan
persamaan Arrhenius.
Suhu (oC)
Lama
25oC
40oC
65oC
Penyimpanan Kadar
Kadar
Kadar
a
a
(jam)
Iodium ln C
Iodium ln C
Iodium ln Ca
(ppm)
(ppm)
(ppm)
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
aln C = penurunan kadar iodium
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ln C a

4
3.5

y = 3,2463 - 0,0113 x
r = -0,99

3

y = 3,4854 - 0,0148 x
r = -0,91

2.5

y = 3,6794 - 0,0161 x
r = -0,93

2
1.5

y = 3,2463 - 0,0113x
y = 3,6794 - 0,0161x
y = 3,4854 - 0,0148x

1

0.5
0
0

48

96

144

192

Lama Penyimpanan (jam)
Gambar 10. Kurva regresi linier hubungan antara lama penyimpanan
dengan ln C 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 oC memiliki angka minimum
hingga 0,9966. Nilai ini tentu masih dianggap cukup tinggi apabila dibandingkan
dengan laju penurunan kadar iodium pada suhu 40 oC dan 65oC yang mencapai
angka dibawah nol (-0,3911 dan -0,3922) atau sama dengan nol, hal ini
menandakan bahwa kandungan iodium telah rusak.
Tabel 14. Hubungan konstanta penurunan kadar iodium (k) dengan suhu (1/T).
Suhu
Suhu
1/T
k
ln k
(T+273)
25oC
298
0,003356
0,0113
-4,4829
40oC
313
0,003195
0,0148
-4,2131
o
65 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 :
-4
0.0029
-4.1

Suhu (1/T)
0.003

0.0031

0.0032

0.0033

0.0034

ln k

-4.2
-4.3
-4.4

y = -1,5738 - 852 x

-4.5
-4.6

Gambar 11. 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
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Laju penurunan kadar iodium dalam beras fortifikasi selama penyimpanan
dengan menggunakan persamaan Arrhenius adalah sebagai berikut :
Tabel 15. Nilai laju penurunan kadar iodium dan umur simpan produk beras
fortifikasi dalam suhu yang bervariasi.
Laju Penurunan Kadar Iodium
Variasi Suhu
Umur Simpan (hari)
(ppm/jam)
25oC
0,0119
92
o
40 C
0,0136
80
o
65 C
0,0167
65
Berdasarkan hasil perhitungan dengan persamaan Arrhenius, dapat
diketahui bahwa pada suhu 25oC laju penurunan kadar iodium sebesar 0,0119
ppm/jam dengan umur simpan produk selama 92 hari, pada suhu 40 oC laju
penurunan kadar iodium sebesar 0,0136 ppm/jam dengan umur simpan produk
selama 80 hari, dan pada suhu 65 oC 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 oC (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 oC dan 65oC.
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
tepung ditambahkan 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 bentuk KIO 3) dan dihomogenisasi
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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 teknik spray 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 (a w), 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-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 16.
Tabel 16. Hasil analisis sifat fisik (derajat putih) dan kadar air beras fortifikasi
Parameter
Beras
Beras
No.
Standar (%)
Analisa
Kontrol (%)
Fortifikasi (%)
1.
Derajat Putih
56,82
57,94
2.
Kadar Air
11,99
12,12
< 13
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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 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 sangat
berpengaruh dalam proses penyimpanan beras. Beras yang memiliki kadar air
yang tinggi akan mudah rusak dan mengalami penurunan mutu. Kadar air
beras fortifikasi hasil penelitian adalah 12,12%. Standar Nasional Indonesia
menyaratkan kadar air maksimum beras adalah 13%. Hal ini menjelaskan
bahwa kadar air beras fortifikasi iodium 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
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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.
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. Tingkattingkat 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).
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Content in Iodized Salt and Food
HPLC Method

Vol 9 No,2

Vol 9 No,1

INFOMATEK, FTUnpas,
INFOMATEK, FTUnpas,

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
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Teknologi Fermentasi
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Tepat Guna dan Kewirausahaan

98
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Panduan Pengembangan Karakter
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penerimaan
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baik
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sambutan dan
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-

PTN dan PTS
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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, 2 Desember 2013
Pengusul,

(Prof. Dr. Ir. Wisnu Cahyadi, M.Si.)
NIPY, 151 101 83
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