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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Saat ini industri bakery berkembang dengan sangat pesat. Hal ini terbukti berdasarkan 

data dari Asosiasi Pengusaha Bakery Indonesia (APEBI) nilai bisnis bakery meningkat 

hingga 31 triliun rupiah di tahun 2012. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 15% 

dibandingkan dengan tahun 2011 (Jevita, 2015). Peningkatan industri bakery juga 

menyebabkan terjadinya peningkatan penggunaan pewarna makanan karena warna 

merupakan salah satu atribut penting pada produk bakery. Selain pada kue dan roti yang 

diberi pewarna makanan, biasanya buttercream diberi pewarna. Buttercream merupakan 

bahan pelengkap yang digunakan sebagai penutup atau ornament dekorasi kue yang 

terdiri atas shortening yang dikocok hingga mengembang (Shier, 2013).  

 

Dalam industri bakery terdapat 2 macam pewarna yang digunakan untuk industri bakery 

yaitu pewarna sintetis dan pewarna alami. Pewarna sintetis lebih mudah ditemukan di 

pasaran, warna yang dihasilkan lebih cerah dan warna yang lebih kuat dibandingkan 

dengan pewarna makanan alami (Warsiki & Putri, 2012). Namun penyalahgunaan 

pewarna sintetis melebihi ambang batas dapat menyebabkan efek negatif bagi kesehatan 

seperti memicu alergi, hiperaktivitas pada anak-anak, hingga dapat menyebabkan kanker 

(Mastuti, 2012 dalam Azliani & Nurhayati, 2018). Oleh karena itu penggunaan pewarna 

sintetis dalam makanan diawasi ketat oleh pemerintah Indonesia (Sitompul et al., 2012 

dalam Azliani & Nurhayati, 2018). Penggunaan pewarna alami perlu terus dikembangkan 

sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan pewarna sintetis. 

 

Salah satu bahan pewarna alami yang sejak dahulu digunakan yaitu angkak. Angkak yang 

dijual di pasar merupakan campuran pigmen, kapang Monascus purpureus, serta beras 

sisa fermentasi. Pigmen yang dihasilkan kapang Monascus purpureus antara lain 

monaskorubin (merah), rubropunktatin (merah), ankaflavin (kuning), monaskin (kuning), 

monaskorubramin (ungu), rubropunktamin (ungu) (Suwanto, 1985 dan Ma et al., 2000 

dalam Kasim et al., 2006). 
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Sebelumnya telah dilakukan pengembangan oleh Pranoto (2018) pembuatan angkak 

menjadi serbuk pewarna. Serbuk pewarna dengan kestabilan terhadap suhu paling baik 

yaitu dibuat dengan penambahan soy protein isolate sebanyak 5% dan pengeringan 

dengan menggunakan cabinet dryer pada suhu 60°C selama 12 jam. Serbuk pewarna 

angkak yang telah dikeringkan memiliki aktivitas antioksidan setelah proses pengeringan 

yaitu sebesar 14,133±0,910%.  

 

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui stabilitas warna serbuk pewarna angkak 

dengan penyalut soy protein isolate pada produk pangan berbasis lemak yaitu 

buttercream. Pewarna alami yang telah dienkapsulasi dengan penyalut soy protein isolate 

memiliki tingkat kelarutan, intensitas warna dan aktivitas antioksidan dengan kualitas 

yang baik (Pranoto, 2018). Buttercream terbuat dari shortening sebagai bahan dasarnya. 

Shortening adalah lemak padat yang bersifat plastis, yang terbuat dari lemak hewani atau 

nabati. Dilihat dari bahan dasarnya buttercream mudah mengalami ketengikan karena 

mengandung asam lemak yang tinggi. Semakin tinggi suhu penyimpanan produk berbasis 

lemak, maka semakin cepat terjadinya oksidasi (Masyura, 2011). Buttercream biasanya 

disajikan berasama dengan cake atau cupcake. Cake atau cupcake sering dijumpai 

dipajang pada suhu chiller atau suhu ruang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah perbedaan suhu penyimpanan (suhu chiller dan suhu ruang) dapat mempengaruhi 

tingkat ketengikan juga dipengaruhi aktivitas antioksidan di dalam serbuk pewarna alami 

angkak dan intensitas warna dari serbuk pewarna alami angkak pada produk berbasis 

lemak yaitu buttercream.  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Buttercream 

 

Buttercream merupakan bahan pelengkap yang digunakan sebagai penutup atau 

ornament dekorasi kue yang terdiri atas shortening yang dikocok hingga mengembang 

dan lembut. Buttercream terbuat dari mentega putih tawar atau bakery shortening sebagai 

bahan dasarnya. Pada suhu ruang buttercream memiliki umur simpan hanya 2-3 hari 

tetapi bila buttercream disimpan pada suhu chiller umur simpannya menjadi lebih lama 
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yaitu sekitar 5 hari. Biasanya buttercream diberi tambahan pewarna, rasa dan flavour 

(Shier, 2013). Shortening merupakan produk yang terbuat dari lemak padat yang bersifat 

plastis dan digunakan untuk pembuatan roti, biskuit, pastry dan cake. Tujuan penggunaan 

shortening yaitu untuk memperbaiki tekstrur, meningkatkan cita rasa, memperbesar 

volume produk pangan dan bahan untuk membentuk krim. Sebagian besar shortening 

yang ada di Indonesia dibuat dari lemak hewani. Shortening atau yang lebih dikenal 

dengan mentega putih terbuat dari lemak hewani atau nabati. Pada umumnya mentega 

putih digunakan untuk pemoles loyang, roti tawar, dan buttercream. (Masyura, 2011). 

 

1.2.2. Angkak 

 

Angkak adalah merupakan produk yang berasal dari beras yang telah difermentasi oleh 

kapang Monascus purpureus menghasikan beras berwarna merah. Angkak yang dijual di 

pasaran masih berupa campuran pigmen, kapang Monascus purpureus, serta komponen 

sisa beras hasil fermentasi. Pigmen yang dihasilkan oleh kapang Monascus purpureus 

adalah monaskorubin (merah), rubropunktatin (merah), ankaflavin (kuning), monaskin 

(kuning), ankaflavin (kuning), monaskorubramin (ungu), rubropunktamin (ungu) 

(Suwanto, 1985 dan Ma et al., 2000 dalam Kasim et al., 2006). Sejak dahulu, angkak 

digunakan sebagai pewarna, bahan atau bumbu dapur, hingga obat karena angkak 

mengandung beberapa bahan bioaktif seperti lovastatin. Monascus purpureus 

menghasilkan pigmen yang bersifat tidak mengganggu sistem kekebalan tubuh dan tidak 

toksin (Fardiaz dan Zakaria, 1996 dalam Kasim et al, 2005). Angkak memiliki warna 

yang konsisten tetapi kurang stabil terhadap pengaruh dari lingkungan secara fisik 

maupun kimia seperti sinar matahari, sinar UV, pH, oksidator dan panas (Hesseltine, 1965 

& Steinkraus, 1983 dalam Nurika, 2012). Angkak mengandung senyawa antioksidan 

seperti flavonoid, polifenol, karotenoid, alkaloid, vitamin dan sebagainya (Chairote, et 

al., 2009). 

 

1.2.3. Pigmen Angkak oleh Monascus purpureus 

 

Pigmen adalah senyawa yang memberikan warna pada suatu bahan atau materi seperti cat 

untuk barang, pewarna kosmetik, pewarna makanan dan lain-lain. Sejak dahulu 
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Monascus digunakan manusia sebagai pewarna alami pada makanan. Monascus 

menghasilkan pigmen bewarna kuning, oranye dan merah. Banyak penelitian yang telah 

mengaplikasikan pigmen merah dari Monascus untuk pewarna pada daging, sosis, 

yoghurt dan sebagainya (Sheu et al., 2000 dalam Timotius, 2004). Monascus 

menghasilkan beberapa warna pigmen. Monascin dan Ankaflavin merupakan pigmen 

berwarna kuning yang dapat diukur pada panjang gelombang 370 nm. Rubropuktatin dan 

monaskorubin yaitu pigmen berwarna oranye atau merah yang dapat diukur pada panjang 

gelombang 500 nm. Selain itu, terdapat sebagian pigmen coklat yaitu rubropuktamin dan 

monaskorubremin. Pigmen kuning, oranye dan merah tidak larut pada air tetapi dapat 

bereaksi dengan gugus amino yang kemudian membentuk cincin piran sehingga pigmen 

dapat larut dengan air (Wong et al., 1981 dalam Timotius, 2004).  

 

1.2.4. Serbuk Pewarna Angkak 

 

Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Pranoto (2018) mengenai pembuatan serbuk 

pewarna dari angkak. Didapatkan hasil serbuk pewarna angkak dengan kestabilan 

terhadap suhu paling baik yaitu dibuat dengan penambahan soy protein isolate sebanyak 

5% dan pengeringan dengan menggunakan cabinet dryer. Dilakukan beberapa pengujian 

terhadap serbuk pewarna angkak yaitu kadar air, intensitas warna dan aktivitas 

antioksidan. Kadar air dry basis serbuk pewarna angkak yaitu 9,58±1,8495%. Ekstrak 

angkak setelah dikeringkan memiliki aktivitas antioksidan sebesar 35,4397±0,7600%. 

Intensitas pewarna angkak yang diperoleh yaitu nilai L* adalah 49,5067±0,8457, nilai a* 

adalah 25,588±1,241, nilai b* adalah 15,9927±0,8727. Hasil pengujian serbuk pewarna 

angkak dapat dilihat di Tabel 1. 

 

Tabel 1. Pengujian Serbuk Pewarna Angkak 

Analisis Serbuk 

Kadar air (%) 9,58±1,8495 

Aktivitas Antioksidan (%) 35,4397±0,7600 

Intensitas Warna 

L* 49,5067±0,8457 

a* 25,4493±0,6708 

b* 15,9927±0,8727 
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1.2.5. Antioksidan 

Antioksidan adalah senyawa yang mampu menghambat terjadinya reaksi radikal bebas 

dalam oksidasi lipid. Radikal bebas merupakan atom yang memiliki elektron tidak 

berpasangan sehingga bersifat sangat reaktif. Radikal bebas secara terus menerus 

terbentuk hingga dapat mengoksidasi lemak (Handayani et al., 2014). Mekanisme 

antioksidan dalam menghambat oksidsi dalam lipid yaitu 1) Inisiasi: adanya pelepasan 

atom hidrogen dari asam lemak membentuk radikal akil, 2) Propagasi: radikal akil 

bereaksi dengan oksigen membentuk radikal peroksil. Radikal peroksi berikatan dengan 

asam lemak lainnya hingga terbentuk hidrogen peroksida 3) Terminasi: hidrogen 

peroksida yang tidak stabil terpecah membentuk senyawa aldehida, asam-asam lemak, 

keton yang menyebabkan bau tengik pada lemak. Antioksidan akan menyumbang atom 

oksigen di radikal bebas peroksi, sehingga membentuk radikal bebas yang stabil (Utami, 

2018).   

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan serbuk pewarna angkak 

terhadap tingkat ketengikan dan intensitas warna pada buttercream selama penyimpanan 

di suhu ruang dan suhu chiller. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kesukaan konsumen dengan metode sensori.


