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ABSTRAK 
Penggunaan  putih  telur  sebagai  Egg  Instan  Drink  Effervescent  diharapkan 
menjadi   alternatif   bagi   orang   yang   menginginkan   sumber   protein   bebas 

kolesterol,  disamping  dapat  menjadi  alternatif  minuman  sumber  protein  bagi 
masyarakat. Penelitian ini bertujuan  untuk mempelajari proses pembuatan dan 

pengaruh  perbedaan  formulasi  tablet  effervescent  putih  telur  dengan  metode 
granulasi  basah.  Faktor  utama  yang  diamati  adalah  pengaruh   perbedaan 
konsentrasi NaHCO3  (25%, 30% dan 35%) sebagai salah satu komponen utama 

effervescent  pada  tiga  formulasi.  Parameter  yang  diamati  adalah  kadar  air, 

friabilitas, waktu  larut, tinggi buih dan organoleptik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi tidak berpengaruh nyata terhadap 
semua  parameter yang diujikan. Secara umum waktu larut tablet effervescent 

putih telur pada penelitian ini tergolong lama yaitu lebih dari 8 menit, kadar air 

lebih dari 14%, friabilitas yang tinggi dan buih yang relatif banyak. Perbedaan 

konsentrasi  NaHCO3    juga  tidak  memberikan  hasil  yang  berbeda  pada  uji 

organoleptik ketiga formula yang  meliputi warna tablet,warna larutan, aroma 

tablet, aroma larutan, rasa dan penerimaan hedonik secara umum. 
 

Kata kunci : tepung putih telur, tablet effervescent, granulasi basah, NaHCO3 

 
PENDAHULUAN 

Telur merupakan bahan pangan asal ternak yang memiliki nilai nutrisi 

tinggi  terutama protein (Ibrahim, 2004). Protein dalam telur dipercaya memiliki 

susunan asam amino  yang paling baik diantara pangan sumber protein lainnya, 

sehingga protein telur dijadikan acuan dasar perbandingan komposisi asam amino 

bahan pangan lainnya (Anggorodi, 1985). Kompisisi nutrisi telur disajikan pada 

Tabel 1. 
 

Tabel 1. Komposisi Kimia Telur Ayam Ras (dalam 100 gram berat badan). 
 

Komposisi Kimia Kuning Telur Putih Telur 

Kalori (Kal) 361,0 50,0 
Air (gram) 49,4 87,8 

Protein (gram) 16,3 10,8 

Lemak (gram) 31,9 0,0 

Karbohidrat (gram) 0,7 0,8 

Mineral (%) 1,1 0,6 
Sumber: Direktorat Gizi Departemen Kesehatan (1979) 

 
Sejak  munculnya  isu  kolesterol  dan  hubungannya  dengan  penyakit 

kardiovaskuler, telur termasuk salah satu bahan pangan yang dihindari dari diet 
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harian  orang  yang  menginginkan  diet  rendah  kolesterol.  Kolesterol  sendiri 

berperan  dalam  menstimulasi  penyakit  kardiovaskuler  yang  saat  ini  menjadi 

momok di banyak  negara karena merupakan pembunuh nomor satu di dunia. 

WHO  menyatakan  bahwa  12  juta  orang  di  dunia  meninggal  karena  penyakit 
kardiovasculer tiap tahunnya (Capdevila, 2002). 

Struktur  telur   terdiri   dari   kuning   telur,   putih   telur   dan   kerabang. 

Kandungan  kolesterol telur hanya terdapat pada kuning telur, sedangkan putih 

telur tidak mengandung  kolesterol dan masih memiliki kandungan protein yang 

tinggi (Sirait, 1986), sehingga dapat  dijadikan sumber protein tersendiri yang 

bebas kolesterol. Penggunaan putih telur sebagi Egg  Instan Drink diharapkan 

menjadi alternatif bagi orang yang menginginkan sumber protein bebas kolesterol, 

disamping dapat menjadi alternatif minuman sumber protein effervescent pertama 

bagi masyarakat. 

Instan drink berbentuk serbuk atau tablet saat ini banyak beredar di pasaran 

dan  lebih   disukai  oleh  konsumen  karena  lebih  praktis.  Instan  drink  yang 

memanfaatkan efek  effervescent merupakan instan drink yang tergolong paling 

disukai karena efek dan rasa sparklenya yang khas. Tablet atau serbuk minuman 

effervescent juga tidak memerlukan alat pengaduk karena efek effervescent dapat 

sekaligus melarutkan bahan minuman dengan sendirinya, sehingga memiliki nilai 

kepraktisan yang lebih tinggi (Lieberman et al.,1992). Reaksi  yang terjadi pada 

pelarutan effervescent adalah reaksi antara senyawa asam dan senyawa karbonat 

untuk menghasilkan gas karbondioksida. Reaksi ini dikehendaki terjadi secara 

spontan  ketika  effervescent  dilarutkan  di  dalam  air  (Ansel,  1989).  Persamaan 

reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut: 
 

 

H3C6H5O7.H2O + 3 NaHCO3 → Na3C6H5O7 + 4 H2O + 3 CO2 

Asam sitrat Na-bikarbonat Na-sitrat air karbondioksida 

 
H2C4H4O6 + 2 NaHCO3 → Na2C4H4O6 + 2 H2O + 2 CO2 

Asam tartarat Na-bikarbonat Na-tartarat air karbondioksida 

 
Pemanfaatan jeruk   lemon   dalam   industri   minuman   sudah   sering 

digunakan  sebagai penambah cita rasa (Guenther, 1990).   Penggunaan cita rasa 

(flavor) jeruk lemon dan efek effervescent dalam produk instan drink putih telur 

ini diharapkan dapat memperbesar  kemungkinan penerimaan produk minuman 

sumber  protein  instant  pertama  ini  di  masyarakat.  Flavornya  yang  khas  dan 

menyegarkan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. 

 
METODE PENDEKATAN 

Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan  ditujukan  untuk  mencari  kelarutan  terbaik  dari 

tepung putih  telur dan mencari kisaran formulasi terbaik untuk digunakan pada 

penelitian utama. Langkah pembuatan tablet pada penelitian pendahuluan ini sama 

dengan langkah pada penelitian utama yang terdiri dari tahapan penepungan putih 

telur dan pembuatan tablet effervescent metode  granulasi basah. Perbedaannya 

adalah pada penelitian pendahuluan tidak dilakukan  penambahan  pewarna dan 

sedikit penambahan essence. Langkah pembuatan tablet akan diuraikan pada sub 

bab penelitian utama. 
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Penelitian Utama 
Penelitian  utama  terdiri  dari  dua  tahap.  Tahap  pertama  merupakan  tahap 
pembuatan   tepung   putih   telur,   sedangkan   tahap   kedua   merupakan   tahap 

pembuatan tablet effervescent tepung putih telur. 

 
Tahap 1. Pembuatan Tepung Putih Telur 

Pembuatan tepung putih pada penelitian ini menggunakan metode spray 

drying. Telur  yang diproses merupakan telur segar yang diambil langsung dari 

peternak di daerah Darmaga,  Bogor. Putih telur dipisahkan dari kuning telur, 

kemudian dihomogenkan dan ditambahkan malto dekstrin 15% pada putih telur. 

Langkah selanjutnya adalah fermentasi selama 1 jam pada  suhu 40
O
C dengan 

Saccharomyces  cerreviceae.  Suhu  inlet  spray  drier  pada  proses  penepungan 

adalah 180 
O
C dan suhu outlet 110 

O
C (Gambar 1). 

 

 

Telur Ayam 
 
 
 

 
Kuning Telur Putih Telur 

 
 
 
 

Ditambah Malto  Dekstrin 13 % 
Putih Telur pH 6.2 – 6.8 

 

 
Pasteurisasi pada suhu 

60
o
C selama 3 menit 

 
 
 

Fermentasi selama 2-3 jam 

Ditambah 

Sacharomyces 

cereviceae 0,4% 
 

 
 

Spray Drayer dengan suhu inlet 180
o
 

C dan suhu outlet 110
o
C 

 

 
 
 

Tepung telur 
 

 
 

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Tepung Putih Telur 

 
Tahap 2. Pembuatan Tablet Effervescent Metode Granulasi Basah 

Proses pembuatan tablet effervescent dapat dilakukan dengan tiga metode 

yaitu metode granulasi kering, granulasi basah dan pencetakan langsung. Proses 

pembuatan tablet effervescent pada penelitian ini menggunakan metode granulasi 

basah yang meliputi pencampuran fase  dalam  dan fase luar. Komposisi bahan 

yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Bahan yang dicampurkan dalam fase dalam dan fase luar. 
 

Fase Dalam Fase Luar 

NaHCO3 

PVP (Polivinil pirolidon) 
Laktosa 

Etanol 96% 

Tepung Putih Telur 

PEG (Polietilen glikol) 6000 

Aspartam Asam 

Sitrat Asam 

Tartarat Flavor 

Lemon Pewarna 

kuning 
 

 

Semua bahan pada fase dalam diayak dengan ayakan 11 mesh, kemudian 

dicampur. Setelah tercampur rata, semua bahan dalam fase luar dioven pada suhu 

50-60  
o
C  selama  15  menit  untuk  menguapkan  etanol.  Bahan-bahan  yang 

digunakan  dalam fase luar dicampur. Bahan dari fase dalam yang sudah dioven 

dicampur   dengan   fase   luar   kemudian   dihomogenkan   dan   dicetak.   Proses 

pembuatan tablet effervescent dengan menggunakan metode granulasi basah dapat 

dilihat pada diagram alir dibawah ini. 
 
 

NaHCO3, PVP, 

Laktosa, Etanol 96% 
 
 

Dicampur 

 
 

 
Diayak (11 mesh) 

 

 

Dioven suhu 50-60
o
C 

selama 15 menit 

 

Tepung telur, asam 

sitrat,asam tartarat, 

aspartam, PEG 6000, 
essence lemon, 

 

Campuran Fase Dalam 

dan Fase Luar 

 

 

Tabletasi 
 

 
 

Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Tablet Effervescent Putih Telur 
 

 
 

Parameter yang diamati 

a. Pengukuran Kadar Air (Nurjanah, 2006) 

Sampel  minimum  seberat  lima  gram  dimasukkan  kedalam  alat  Moisture 

Balance Ohaus MB 2000. Suhu diatur pada 100
o
C selama 20 menit. Kadar air 

sampel kemudian akan terbaca pada layar alat (% moisture contain). 
b. Pengukuran Friabilitas (Nurjanah, 2006) 

Sebanyak 10 tablet hasil pencetakan ditimbang (a) kemudian dimasukkan ke 

dalam  friability tester (Erweka TAR) dengan kecepatan pemutaran 25 rpm 
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Formula 3   

-(%)- 

Formu 
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20 
 

14,28 
 

20 

 

 

 
 
 

selama 4 menit. Tablet ditimbang kembali (b), kemudian dihitung persentase 

friabilitasnya dengan menggunakan rumus : 
 
 

Friabilitas (%) = a-b  X 100% 

a 
 
 

c. Uji Waktu Larut (Said, 2005) 
Kelarutan diukur dengan menghitung waktu larut yang diperlukan oleh tablet 

untuk satuan ukuran saji menggunakan gelas ukur. Massa tablet sebanyak 2,5 

gram dimasukkan ke dalam  200 ml air dalam gelas ukur bersamaan dengan 

dimulainya perhitungan waktu dengan  menggunakan stopwatch. Tablet larut 

sempurna jika seluruh massa tablet larut serta tidak  muncul gelembung gas 

dalam larutan. 

d. Pengukuran Tinggi Buih (Stadelman dan Cotterill, 1977). 

Tinggi buih diukur setelah tablet effervescent bereaksi sempurna dalam gelas 

berisi 180 ml air. Pengukuran dilakukan menggunakan mistar. 

e. Sifat Organoleptik (Rahayu, 1998) 

Sifat organoleptik diamati melalui uji organoleptik yang meliputi uji hedonik 

dan mutu hedonik. Atribut mutu yang diuji meliputi rasa, warna tablet, warna 

larutan, aroma tablet, aroma larutan, dan penerimaan hedonik secara umum. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan ini dilakukan untuk menilai kelarutan terbaik dari 

empat formulasi pembuatan tablet effervescent putih telur yang diuji. Komposisi 

formulasi yang digunakan disajikan secara lengkap pada Tabel 3. 

Hasil pengujian kelarutan tablet secara lengkap disajikan pada Tabel 4. Data 

pada Tabel 4  menunjukkan bahwa tablet dengan formulasi 4 larut lebih cepat 

dibandingkan dengan  formulasi  lainnya. Hal ini bisa dilihat dari waktu larutnya 

yang lebih pendek (5 menit) dibandingkan dengan formula lainnya. Standar waktu 

larut tablet effervescent yang digunakan pada pengamatan penelitian pendahuluan 

ini adalah standar yang umum digunakan pada produk farmasi  yaitu tidak lebih 

dari 5 menit. 

Tablet effervescent  yang  dihasilkan  dari  formulasi  pertama,  kedua  dan 

ketiga merupakan tablet formulasi dari tepung putih telur yang tidak ditambahkan 

bahan pengisi pada  saat spray drying. Kelarutan dari ketiga formulasi tersebut 

sangat rendah disebabkan oleh  karakteristik tepung putih telur yang sukar larut 

dalam  air  saat  sebelum  ditambahkan  bahan   pengisi.  Data   pada  Tabel  4 

menunjukkan bahwa diantara formula pendahuluan 1, 2 dan 3,  yang memiliki 

kelarutan  lebih  baik  adalah  formula  2  dan  3  sehingga  selanjutnya  dilakukan 

evaluasi dan perbaikan yang menghasilkan formula 4. 
 
 

 
Bahan 

Tabel 3. Formulasi yang digunakan pada penelitian pendahuluan 

  Formula 1 

-(%)- 

 

 

la 4   

Tepung putih 

  telur  
25
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NaHCO3 30 32 42,86 32 
Asam 
Tartarat 

25 12 20 12 

Asam sitrat 10 16 14,29 21 

PVP 3 3 3 3 

PEG 6000 5 5 5 5 
Aspartam 1 1 0,9 1 

Essence --- 5 --- 5 

lemon 1 6 0,9 6 

Laktosa 100 100 100 100 
Keterangan : 
Formula granulasi basah ke 4 menggunakan tepung putih telur yang ditambahkan malto dekstrin sebanyak  13 
%. Formula 4 merupakan perbaikan dari formula 1, 2 dan 3. 

 
Syarat dari tablet effervescent adalah semua bahan baku yang ditambahkan 

harus larut  dalam air. Upaya untuk meningkatkan kelarutan tablet effervescent 

dilakukan dengan penambahan malto dekstrin 13 % saat penepungan putih telur. 

Hal ini terbukti berpengaruh  terhadap kelarutan tablet effervescent formula 4, 

walaupun peningkatan kelarutan dipengaruhi juga oleh perbaikan pada beberapa 

komponen penyusun formula 4. Malto dekstrin juga berperan dalam 

meningkatkan  perlindungan  komponen  bahan  pada  saat  pengeringan  semprot 

karena saat dilarutkan, gugus hidroksil dari monomer dekstrin akan  mengikat 

molekul dari produk yang dikeringkan (Verral, 1984). Selanjutnya formulasi 4 ini 

dijadikan acuan dalam pembuatan formulasi penelitian utama. 
 

 
 

Tabel 4. Waktu larut tablet formula pendahuluan 

Formulasi Waktu Larut Tablet 

(menit) 

1 30 
2 25 

3 24 

4 5 
 
 
 
 

B. Penelitian Utama 

Pembuatan   tablet   effervescent   pada   penelitian   utama   menggunakan 

formulasi keempat dari penelitian pendahuluan sebagai acuan formulasi dasarnya. 

Penambahan NaHCO3   dilakukan sebagai perlakuan dalam penelitian utama ini. 

Rincian bahan-bahan yang digunakan  pada formulasi penelitian utama disajikan 

pada Tabel 5. 
 

Tabel 5. Formulasi Granulasi Basah Tablet Effervescent Penelitian Utama 

Formula 4a Formula 4b 
Formula 

Bahan 4c 

(%) (%) (%) 

Tepung putih telur 20 20 20 

  NaHCO3  25  30  35   
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Asam Tartarat 12 12 12 
Asam sitrat 20 20 20 

PVP 3 3 3 

PEG 6000 5 5 5 

Aspartam 1 1 1 

Essence lemon 2,25 2,25 2,25 

Laktosa 11 6 1 

Pewarna 0,2 0,2 0,2 

Total 100% 100% 100% 
Keterangan: Persentase dihitung berdasarkan berat tablet yang diproduksi yaitu 2,5 gram 

 
Penambahan konsentrasi NaHCO3  yang berbeda (Tabel 6) dilakukan untuk 

mengharapkan adanya efek effervescent yang beragam pada tiap formulasi dan 

pengaruhnya terhadap rasa, aroma dan palatabilitas hedonik serta parameter fisik. 

Selain  itu,  pada  formulasi  penelitian  utama  juga  disertai  dengan  penambahan 

flavor  lemon  dan  zat  pewarna  makanan  kuning.  Tablet  yang  dihasilkan  dari 

berbagai formulasi tersebut disajikan pada Gambar 3. 

 

 
 

Gambar 3. Tablet effervescent putih telur dengan flavor jeruk lemon 

 
Parameter yang diamati dari tablet effervescent pada penelitian ini adalah 

waktu larut (menit), kadar air (%), friabilitas (%), tinggi buih (cm) dan penilaian 

organoleptik dengan sistem  skoring. Hasil analisa fisik tersebut secara lengkap 

disajikan pada Tabel 6. 

 
Tabel 6. Data Hasil Analisis Fisik 

 

Parameter Formulasi 4a Formulasi 4b Formulasi 4c 

Waktu Larut (menit) 13 12 9 
Kadar Air (%) 14,3 14,2 16,1 

Friabilitas (%) 0,24 0,08 0,12 

Tinggi Buih (cm) 1,3 1,5 1,4 
 

Waktu Larut (menit) 

Pengukuran waktu  larut  tablet  effervescent  dilakukan  untuk  mengetahui  lama 

waktu yang  dibutuhkan untuk melarutkan tablet effervescent dalam air. Akhir 

kelarutan effervescent   ditandai dengan larutnya seluruh komponen padat 

effervescent  menjadi  larutan  dan  tidak  ada  lagi  gelembung  gas  yang  timbul. 

Semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk melarutkan komponen effervescent, 

berarti  kelarutan  komponen  effervescent  itu  tinggi  (Nurjanah,  2006).  Proses 
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pelarutan  tablet  egg  instant  drink  putih  telur  effervescent,  disajikan  pada 

gambar 4. 
 

 

 
 

 

Gambar 4. Pelarutan tablet effervescent putih ke telur dalam air 

 
Hasil pengukuran  waktu  larut  menunjukkan  bahwa  waktu  larut  tablet 

effervescent  dari ketiga formula masih tergolong lama, yaitu di atas 10 menit. 

Hasil  ini  masih  sangat  jauh  dari  standar  yang  dikemukakan  Lieberman  et  al 

(1989) yaitu kurang lebih satu sampai dua  menit. Bahkan masih tidak sesuai 

dengan standar yang biasa digunakan farmasi, yaitu tidak  lebih dari lima menit 

(Nurjanah, 2006). Perbedaan waktu larut antara formula 4 dengan formula 4a, 4b 

dan 4c disebabkan oleh kadar air dari tablet effervescent yang tinggi. Berdasarkan 

hasil  analisa,  diketahui  bahwa  kadar  air  semua  tablet effervescent  dari  ketiga 

formulasi ini di atas 14%, sangat jauh dari standar umum yaitu kurang dari 5% 

(Meirina, 2006). 

Faktor lain yang berperan dalam kelarutan tablet effervescent adalah sifat 

bahan  penyusun dan konsentrasi asam dan karbonat penyusun effervescent itu 

sendiri.  Semua   komponen  tablet  effervescent  harus  mudah  larut  dalam  air. 

(Lieberman et.al.,1992). Konsentrasi NaHCO3  tertinggi pada formula 3 memiliki 

waktu larut tercepat, sedangkan  formula 1 yang memiliki konsentrasi NaHCO3 

terendah memiliki kelarutan terendah juga. Hal ini terjadi karena konsentrasi asam 

pada ketiga formula adalah sama dan cukup berlimpah dibandingkan konsentrasi 

NaHCO3. 
 

Kadar Air 

Kadar air menunjukkan banyaknya air yang terkandung per satuan bahan 

dan  merupakan salah satu parameter mutu yang penting untuk produk-produk 

kering karena akan  menentukan kecenderungan kerusakan pada bahan tersebut. 

Pembuatan tablet effervescent tepung putih telur pada penelitian utama dilakukan 

di  ruangan  dengan  kelembaban  tinggi   karena  adanya  air  conditioner  (AC) 

sehingga menyebabkan kadar air tablet menjadi tinggi. Kelembaban ruangan yang 

rendah   sangat   penting   untuk   mencegah   penyerapan   uap   air   yang   dapat 

menyebabkan stabilitas granul menurun. Ruangan dengan kelembaban maksimal 

25% dan suhu 25
0
C, merupakan kondisi yang paling baik untuk proses pembuatan 

granul effervescent (Lieberman et al., 1989). 

Hasil analisa menunjukkan bahwa kadar air tablet effervescent putih telur 

berkisar antara 14,2-16,1%. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan standar 

yang telah ditentukan  untuk tablet effervescent yaitu kurang dari 5% (Meirina, 
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2006). Tingginya kadar air tablet effervescent menyebabkan tablet tidak sensitif 

terhadap  air  karena  telah  membentuk  hidrat  sehingga  menurunkan  kelarutan 

(Lieberman  et  al.,  1989).  Air  dapat  pula  mengakibatkan  sistem  effervescent 

menjadi tidak stabil. Kehadiran air dalam jumlah kecil dapat mengaktifkan sistem 
effervescent dan dapat bereaksi sebelum waktunya (Mohrle, 1989). 

Kadar air yang tinggi ini juga dipengaruhi oleh kadar air bahan baku dari 

tablet  effervescent yang tinggi karena sebelum pembuatannya tidak dioven atau 

tidak dilakukan pengukuran kadar air terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan Said (2005), bahwa kadar air yang tinggi dipengaruhi oleh kadar air 

bahan baku, sehingga perlu diatasi  dengan pengovenan kembali setelah proses 

pengeringan semprot. Selain itu, penanganan dan  penyimpanannya memerlukan 

perhatian khusus karena bersifat sangat higroskopis (Martindale, 1989). 

 
Friabilitas (Keregasan) 

Parameter lain yang digunakan dalam mengukur kekuatan mekanik adalah 

pengujian  terhadap keregasan tablet. Keregasan yang tinggi akan menyebabkan 

tablet mudah menjadi  serbuk, sehingga dapat menimbulkan debu pada tempat 

produksi serta dapat menimbulkan  variasi bobot tablet. Keregasan tablet dapat 

menjadi salah satu kategori penilaian bahan pengikat tablet (Voight, 1994). Bahan 

pengikat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Polivinil  pirolidon (PVP) 

cukup baik karena menghasilkan kehilangan bobot yang kecil serta larut air. 

Ketahanan terhadap kehilangan bobot tablet menunjukkan bahwa tablet 

tersebut   mampu   bertahan   terhadap   goresan   ringan   atau   kerusakan   dalam 

penanganan, pengemasan  dan transportasi (Ansel, 1989). Nilai keregasan tablet 

effervescent dari ketiga formula yang  dihasilkan berkisar antara 0,08 - 0,24%. 

Menurut Farmakope Indonesia IV, persyaratan  keregasan tablet adalah kurang 

dari  0,8%  (Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia,   1995).  Akan  tetapi, 

keregasan yang terlalu rendah juga dapat berpengaruh terhadap kelarutan,  yaitu 

tablet menjadi agak sukar larut. 
 

Tinggi Buih 

Buih yang  muncul  pada  produk  effervescent  putih  telur  ini  tergolong 

banyak, tidak seperti produk tablet effervescent normal lainnya. Buih pada produk 

effervescent dapat berasal dari reaksi komponen effervescent (asam dan karbonat) 

serta dari bahan baku yang digunakan. Buih yang banyak pada produk ini, diduga 

berasal dari komponen ovomucin tepung putih telur,  karena  putih telur dikenal 

sebagai foaming agent dalam pembuatan berbagai macam kue (Sirait, 1986). 
 

Penilaian Organoleptik Effervescent Putih Telur 

Penilaian organoleptik terhadap tablet effervescent putih telur dilakukan 

dengan uji  mutu hedohik dan hedonik menggunakan 25 orang panelis. Menurut 

Soekarto (1981), uji  organoleptik terhadap bahan pangan didefinisikan sebagai 

penilaian  dengan  menggunakan  alat  indra  yaitu  indra  penglihatan,  pencicip, 

pembau dan pendengar. 

Parameter yang diuji pada uji mutu hedonik adalah warna tablet, warna 

larutan,  aroma  tablet, aroma larutan dan rasa. Selain itu, panelis juga diminta 

untuk  mengemukakan  kesan  penerimaaan  hedonik  terhadap  effervescent  putih 

telur  ini.  Data  diolah  menggunakan   uji  non  parametrik  Kruskal-Walis  dan 
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hasilnya tidak menunjukkan perbedaan signifikan pada semua parameter antara 

formula  4a,  4b  dan  4c.  Hal  ini  berarti  secara  statistik  ketiga  formula  yang 
digunakan adalah sama.  Hasil  ini disebabkan oleh range perbedaan konsentrasi 
NaHCO3  yang digunakan tidak terlalu jauh. Data rataan yang didapatkan dari uji 

organoleptik disajikan pada Tabel di bawah. 

 
Tabel 7. Rataan Hasil Uji Organoleptik 

 

Parameter Formula 4a Formula 4b Formula 4c 

Warna tablet 2,64 2,56 2,80 
Warna larutan 2,48 2,40 2,52 

Aroma tablet 2,52 2,48 2,44 

Aroma larutan 2,96 2,92 2,88 

Rasa 2,96 3,32 3,36 

Hedonik umum 3,12 3,28 3,32 
Keterangan: Skala skor penilaian 1 – 5 untuk masing-masing katagori 

• Warna : 1 (kuning) – 5 (putih) 

• Aroma : 1 (jeruk lemon) – 5 (bau amis telur) 

• Rasa : 1 (manis asam) – 5 (hambar) 

• Hedonik : 1 (sangat suka) – 5 (sangat tidak suka) 

 
Uji Mutu Hedonik. 

Data rataan pada Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa perbedaan rataan 

parameter  organoleptik antar sampel tidak begitu jauh. Keadaan ini juga yang 

menyebabkan data tidak berbeda nyata secara statistik dengan menggunakan uji 

non parametrik Kruskal-Walis. 
 

Warna.  Warna tablet dan warna larutan menunjukkan warna yang mengarah ke 

kuning atau  kuning muda. Warna ini timbul dari zat pewarna makanan yang 
digunakan.   Selain   itu,   warna   juga   dapat   timbul   dari   warna   bahan-bahan 

penyusunnya, walaupun pengaruhnya kecil. 

Aroma. Aroma tablet dan aroma larutan menurut panelis adalah mengarah ke 

aroma jeruk lemon. Hal ini berarti bahwa penggunaan flavor jeruk lemon dapat 

menutupi bau amis yang timbul dari tepung putih telur. 

Rasa. Rasa  produk  menurut  panelis  berkisar  dari  manis-asam  ringan  sampai 

netral, tetapi  kisarannya lebih banyak di netral. Rasa produk effervescent putih 

telur ini selain timbul dari pemanis aspartam yang ditambahkan, juga timbul dari 

asam  sisa  reaksi  antara  komponen  asam  dengan  karbonat  sebagai  komponen 

utama effervescent. Oleh karena itu, semakin sedikit  konsentrasi NaHCO3  yang 

digunakan, maka semakin banyak asam yang tersisa dan menimbulkan rasa asam 

pada larutan. 
 

Uji Hedonik 

Penilaian secara hedonik dilakukan untuk mengetahui daya terima panelis 

terhadap  tablet effervescent putih telur. Hasil yang didapatkan pada uji hedonik 

tidak menunjukkan perbedaan nyata secara statistik antara ketiga formulasi yang 

digunakan. 
Tingkat kesukaan hedonik panelis pada uji hedonik terhadap effervescent 

ini, berkisar di daerah netral ke arah tidak suka. Hasil ini diduga dipengaruhi oleh 
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busa yang tergolong banyak yang timbul dari produk ini dan karena waktu larut 

yang tergolong lama. 

 
KESIMPULAN 

Putih  telur  dapat  dibuat  tablet  effervescent  sebagai  minuman  sumber 

protein. Kadar air pada bahan baku, selama proses dan pada penanganan produk 

akhir harus sangat diperhatikan untuk menghasilkan tablet effervescent yang baik. 

Produk yang dihasilkan pada  penelitian ini masih memiliki kelemahan dalam 

waktu larut dan banyaknya busa yang muncul ketika tablet effervescent putih telur 

dilarutkan ke dalam air. Manipulasi penepungan putih telur dengan penambahan 

malto dekstrin dapat meningkatkan kelarutan tablet effervescent  putih telur, tetapi 

tidak bisa mereduksi busa yang ditimbulkannya. 
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