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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Produk Buttercream  

 

Penampakan visual buttercream dengan pewarna makanan sintetis dan pewarna alami 

angkak dengan berbagai penambahan kosentrasi dapat dilihat di Gambar 1.  

 

 

Pada Gambar 1. di atas buttercream diberi penambahan pewarna sintesis dan pewarna 

alami angkak dengan berbagai konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi penambahan 

pewarna alami angkak maka semakin merah warna buttercream yang dihasilkan. Secara 

visual buttercream dengan penambahan pewarna alami sebanyak 16% dari berat mentega 

menghasilkan warna merah yang paling gelap. Sedangkan buttercream dengan 

penambahan pewarna makanan sintesis menghasilkan warna yang paling terang. 

 

  

Gambar 1. Produk Buttercream. 1) Buttercream dengan pewarna makanan sintetis, 

2) Buttercream dengan pewarna alami angkak sebanyak 4% dari berat 

mentega, 3) Buttercream dengan pewarna alami angkak sebanyak 8% 

dari berat mentega, 4) Buttercream dengan pewarna alami angkak 

sebanyak 16% dari berat mentega 

1 2 3 4 
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3.3. Intensitas Warna Buttercream 

 

Analisa intensitas warna buttercream dengan pewarna makanan sintetis dan pewarna 

alami angkak dengan berbagai konsentrasi disimpan pada suhu ruang dapat dilihat pada 

Tabel 2., sedangkan buttercream yang disimpan pada suhu chiller dapat dilihat pada 

Tabel 3.  

 

Tabel 2. Intensitas Warna Buttercream Selama Penyimpanan di Suhu Ruang 

Nilai 

Intensitas 

Warna 

Perlakuan 

Hari 

0 1 2 3 

L* 

Kontrol 92,50±0,01a 92,19±0,07b 91,49±0,08c 91,02±0,18d 

4% 90,80±0,00a 90,23±0,03b 89,51±0,03c 89,17±0,04d 

8% 88,87±0,02a 88,41±0,03b 87,92±0,01c 87,60±0,02d 

16% 87,53±0,03a 87,16±0,04b 86,73±0,03c 86,36±0,03d 

a* 

Kontrol 2,48±0,02a 2,37±0,03b 2,30±0,02c 2,03±0,01d 

4% 3,91±0,02a 3,67±0,04b 3,36±0,01c 3,14±0,02c 

8% 5,56±0,01a 5,33±0,04b 4,98±0,05c 4,72±0,04d 

16% 7,14±0,04a 6,78±0,04b 6,29±0,0173c 5,81±0,04d 

b* 

Kontrol 11,97±0,02a 11,72±0,01b 11,55±0,03c 11,23±0,03d 

4% 16,19±0,01a 15,88±0,14b 15,28±0,16c 14,83±0,08d 

8% 15,88±0,03a 15,48±0,03b 15,00±0,00c 14,87±0,08d 

16% 14,54±0,04a 14,17±0,04b 13,87±0,04c 13,42±0,06d 
Keterangan: 

 Perlakuan kontrol dengan penambahan pewarna makanan sintetis oranye; perlakuan 4% dengan 

penambahan pewarna alami angkak sebanyak 4% dari berat mentega putih; perlakuan 8% dengan 

penambahan pewarna alami angkak sebanyak 8% dari berat mentega putih; perlakuan 16% dengan 

penambahan pewarna alami angkak sebanyak 16% dari berat mentega putih. 

 Semua data disajikan dalam rata-rata±standar deviasi 

 Data dengan huruf superscript yang berbeda antar perlakuan menunjukkan adanya beda nyata pada 

setiap perlakuan berdasarkan uji One-Way ANOVA dengan uji wilayah ganda Duncan pada tingkat 

kepercayaan 95% (<0,05). 

 

Dari Intensitas warna menggunakan alat Chromameter CR-400 menunjukkan hasil beda 

nyata pada nilai L*, a*, b* di setiap harinya. Setiap hari pada masing-masing konsentasi 

mengalami penurunan nilai L*, a*, b* pada suhu ruang. Nilai L* paling tinggi yaitu pada 

perlakuan kontrol, sedangkan nilai L* paling rendah pada perlakuan penambahan 16% 

serbuk pewarna angkak dari berat mentega. Nilai a* paling tinggi yaitu perlakuan 
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penambahan 16% serbuk pewarna angkak dari berat mentega, sedangkan nilai a* paling 

rendah ditunjukkan oleh perlakuan kontrol. Nilai b* paling tinggi yaitu pada perlakuan 

penambahan 4% serbuk pewarna angkak dari berat mentega, sedangkan nilai b* paling 

rendah ditunjukkan oleh perlakuan kontrol. 
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Tabel 3. Intensitas Warna Buttercream Selama Penyimpanan di Suhu Chiller 

Nilai 

Intensitas 

Warna 

Perlakuan 

Hari 

0 1 2 3 5 7 

L* 

Kontrol 92,50±0,01a 92,41±0,01b 92,32±0,01c 92,22±0,01d 91,93±0,01e 91,75±0,02f 

4% 90,80±0,00a 90,73±0,01b 90,61±0,01c 90,54±0,00d 90,37±0,01e 90,17±0,01f 

8% 88,87±0,02a 88,72±0,01b 88,63±0,01c 88,52±0,01d 88,30±0,01e 88,02±0,01f 

16% 87,53±0,03a 87,27±0,03b 87,07±0,03c 86,84±0,03d 86,66±0,03e 86,41±0,03f 

a* 

Kontrol 2,48±0,02a 2,37±0,01b 2,24±0,01c 2,18±0,01d 1,94±0,02e 1,75±0,01f 

4% 3,91±0,02a 3,60±0,02b 3,58±0,01b 3,44±0,01c 3,16±0,02d 2,91±0,01e 

8% 5,56±0,01a 5,42±0,01b 5,31±0,02c 5,20±0,01d 4,91±0,01e 4,64±0,02f 

16% 7,14±0,04a 6,89±0,03b 6,71±0,02c 6,62±0,03d 6,41±0,02e 6,15±0,04f 

b* 

Kontrol 11,97±0,02a 11,74±0,02b 11,61±0,01c 11,53±0,01d 11,31±0,01e 11,09±0,01f 

4% 16,19±0,01a 16,07±0,01b 15,93±0,01c 15,84±0,01d 15,62±0,02e 15,43±0,01f 

8% 15,88±0,03a 15,70±0,01b 15,57±0,02c 15,35±0,02d 14,92±0,02e 14,60±0,02f 

16% 14,54±0,04a 14,40±0,01b 14,29±0,03c 14,08±0,02d 13,83±0,04e 13,62±0,01f 
Keterangan: 

 Perlakuan kontrol dengan penambahan pewarna makanan sintetis oranye; perlakuan 4% dengan penambahan pewarna alami angkak sebanyak 4% dari berat mentega 

putih; perlakuan 8% dengan penambahan pewarna alami angkak sebanyak 8% dari berat mentega putih; perlakuan 16% dengan penambahan pewarna alami angkak 

sebanyak 16% dari berat mentega putih. 

 Semua data disajikan dalam rata-rata±standar deviasi 

 Data dengan huruf superscript yang berbeda antar pelakuan menunjukkan adanya beda nyata pada setiap perlakuan berdasarkan uji One-Way ANOVA dengan uji 

wilayah ganda Duncan pada tingkat kepercayaan 95% (<0,05).
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Dari Intensitas warna menggunakan alat Chromameter CR-400 menunjukkan hasil beda 

nyata pada nilai L*, a*, b* di setiap harinya. Setiap hari pada masing-masing konsentasi 

mengalami penurunan nilai L*, a*, b* pada suhu chiller. Nilai L* paling tinggi yaitu 

pada perlakuan kontrol, sedangkan nilai L* paling rendah pada perlakuan penambahan 

16% serbuk pewarna angkak dari berat mentega. Nilai a* paling tinggi yaitu perlakuan 

penambahan 16% serbuk pewarna angkak dari berat mentega, sedangkan nilai a* paling 

rendah ditunjukkan oleh perlakuan kontrol. Nilai b* paling tinggi yaitu pada perlakuan 

penambahan 4% serbuk pewarna angkak dari berat mentega, sedangkan nilai b* paling 

rendah ditunjukkan oleh perlakuan kontrol.  

 

3.4. Intensitas Pigmen Merah 

 

Analisa Intensitas Pigmen Merah pada buttercream dengan spektrofotometer dilakukan 

selama masa penyimpanan pada suhu ruang dan suhu chiller dapat dilihat pada Tabel 4., 

Gambar 2. dan Gambar 3. 

Gambar 2. Intensitas Pigmen Merah di Suhu Ruang 

 

Pada Gambar 2. di atas menunjukkan intensitas pigmen merah buttercream selama 

penyimpanan di suhu ruang. Pada suhu ruang, buttercream dengan pewarna sintetis 

(kontrol) terlihat stabil selama penyimpanan. Buttercream dengan penambahan pewarna 

alami angkak 4%, 8%, dan 16% dari berat mentega semakin lama hari penyimpanan maka 

semakin mengalami penurunan. 
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Gambar 3. Intensitas Pigmen Merah di Suhu Chiller 

 

Pada Gambar 3. di atas menunjukkan intensitas pigmen merah buttercream selama 

penyimpanan di suhu chiller. Pada suhu chiller, buttercream dengan pewarna sintetis 

(kontrol) terlihat stabil selama penyimpanan. Buttercream dengan penambahan pewarna 

alami angkak 4%, 8%, dan 16% dari berat mentega semakin lama hari penyimpanan maka 

semakin mengalami penurunan. 
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Tabel 4. Intensitas Pigmen Merah Buttercream  

Suhu Perlakuan 

Intensitas Pigmen Merah 

Hari 

0 1 2 3 5 7 

Ruang 

Kontrol 0,0953±0,0030a 0,0808±0,0088b 0,0742±0,0101bc 0,0633±0,0038c - - 

4% 0,1751±0,0086a 0,1403±0,0200b 0,1125±0,0128bc 0,0965±0,0157c - - 

8% 0,3409±0,0271a 0,2562±0,0174b 0,2173±0,0224b 0,1728±0,0209c - - 

16% 0,6253±0,0496a 0,4779±0,0473b 0,3843±0,0231c 0,3388±0,0238c - - 

Chiller 

Kontrol 0,0953±0,0030a 0,0911±0,0048ab 0,0837±0,0031bc 0,0778±0,0044c 0,0695±0,074d 0,0583±0,0010e 

4% 0,1751±0,0086a 0,1564±0,0078ab 0,1370±0,0069bc 0,1217±0,0094cd 0,1033±0,0122de 0,0929±0,0180e 

8% 0,3409±0,0271a 0,3232±0,0130a 0,2832±0,0126b 0,2548±0,0181bc 0,2241±0,0150c 0,1777±0,0207d 

16% 0,6111±0,0496a 0,5946±0,0409a 0,5669±0,0438b 0,5483±0,0143b 0,5145±0,0251de 0,4673±0,0070d 
Keterangan: 

 Perlakuan kontrol dengan penambahan pewarna makanan sintetis oranye; perlakuan 4% dengan penambahan pewarna alami angkak sebanyak 4% dari berat mentega 

putih; perlakuan 8% dengan penambahan pewarna alami angkak sebanyak 8% dari berat mentega putih; perlakuan 16% dengan penambahan pewarna alami angkak 

sebanyak 16% dari berat mentega putih. 

 Semua data disajikan dalam rata-rata±standar deviasi 

 Data dengan huruf superscript yang berbeda antar pelakuan menunjukkan adanya beda nyata pada setiap perlakuan berdasarkan uji One-Way ANOVA dengan uji 

wilayah ganda Duncan pada tingkat kepercayaan 95% (<0,05). 



19 
 

 

Analisa intensitas pigmen merah dilakukan menggunakan spektrofotometri pada panjang 

gelombang 500 nm. Pada analisa intensitas pigmen merah terjadi penurunan intensitas 

pigmen merah selama penyimpanan, baik pada suhu ruang maupun suhu ruang. Pada 

perlakuan kontrol memiliki intensitas pigmen merah paling rendah di suhu ruang, 

sedangkan pada perlakuan penambahan serbuk pewarna angkak sebanyak 16% dari berat 

mentega putih memiliki intensitas pigmen merah paling tinggi di suhu chiller. 

 

3.5. Angka TBA 

 

Analisa angka TBA pada buttercream dengan spektrofotometer dilakukan selama masa 

penyimpanan pada suhu ruang dan suhu chiller dapat dilihat pada Tabel 5., Gambar. 4 

dan Gambar 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Gambar 4. di atas menunjukkan angka TBA buttercream selama penyimpanan di 

suhu ruang. Pada suhu ruang buttercream dengan pewarna sintetis (kontrol) terlihat 

mengalami peningkatan angka TBA selama penyimpanan. Buttercream dengan 

penambahan pewarna alami angkak 4%, 8% dan 16% dari berat mentega semakin lama 

hari penyimpanan maka semakin mengalami peningkatan angka TBA. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Angka TBA Buttercream di Suhu Ruang 
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Pada Gambar 5. di atas menunjukkan angka TBA buttercream selama penyimpanan di 

suhu chiller. Pada suhu chiller buttercream dengan pewarna sintetis (kontrol) terlihat 

mengalami peningkatan angka TBA selama penyimpanan. Buttercream dengan 

penambahan pewarna alami angkak 4%, 8% dan 16% dari berat mentega semakin lama 

hari penyimpanan maka semakin mengalami peningkatan angka TBA. 

Gambar 5. Angka TBA Buttercream di Suhu Chiller 
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Tabel 5. Angka TBA  

Suhu Perlakuan 

Angka TBA (mg malonaldehide/kg) 

Hari 

0 1 2 3 5 7 

Ruang 

Kontrol 0,023±0,002a 0,068±0,008b 0,150±0,005c 0,315±0,007d - - 

4% 0,015±0,006a 0,048±0,005b 0,090±0,008c 0,215±0,013d - - 

8% 0,022±0,00a 0,040±0,010b 0,078±0,000c 0,158±0,000d - - 

16% 0,019±0,004a 0,031±0,004ab 0,035±0,004b 0,062±0,013c - - 

Chiller 

Kontrol 0,023±0,002a 0,064±0,004b 0,113±0,004c 0,153±0,005d 0,219±0,007e 0,322±0,003f 

4% 0,015±0,006a 0,042±0,001b 0,065±0,005c 0,121±0,003d 0,146±0,008e 0,187±0,003f 

8% 0,022±0,000a 0,031±0,004b 0,049 ±0,007c 0,078±0,006d 0,094±0,006e 0,132±0,011f 

16% 0,019±0,004a 0,021±0,003aa 0,0278±0,004b 0,039±0,007c 0,047±0,002d 0,069±0,008e 
Keterangan: 

 Perlakuan kontrol dengan penambahan pewarna makanan sintetis oranye; perlakuan 4% dengan penambahan pewarna alami angkak sebanyak 4% dari berat mentega 

putih; perlakuan 8% dengan penambahan pewarna alami angkak sebanyak 8% dari berat mentega putih; perlakuan 16% dengan penambahan pewarna alami angkak 

sebanyak 16% dari berat mentega putih. 

 Semua data disajikan dalam rata-rata±standar deviasi 

 Data dengan huruf superscript yang berbeda antar pelakuan menunjukkan adanya beda nyata pada setiap perlakuan berdasarkan uji One-Way ANOVA dengan uji 

wilayah ganda Duncan pada tingkat kepercayaan 95% (<0,05). 
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Analisa angka TBA dilakukan pada buttercream yang disimpan pada dua suhu 

penyimpanan yaitu suhu ruang dan suhu chiller. Semakin lama waktu penyimpanan maka 

semakin tinggi angka TBA yang ditunjukkan baik pada suhu ruang maupun suhu chiller. 

Pada kedua suhu penyimpanan terdapat hasil beda nyata pada setiap hari 0, 1, 2, 3, 5 dan 

7 dimasing-masing perlakuan. Angka TBA tertinggi ditunjukkan oleh buttercream 

dengan perlakuan kontrol yang disimpan di suhu ruang. Sedangkan angka TBA terendah 

ditunjukkan oleh buttercream dengan perlakuan penambahan serbuk pewarna angkak 

sebanyak 16% dari berat mentega yang disimpan di suhu chiller.  

 

3.6. Aktivitas Antioksidan 

 

Analisa aktivitas antioksidan pada buttercream dengan spektrofotometer dilakukan 

selama masa penyimpanan pada suhu ruang dan suhu chiller dapat dilihat pada Tabel 6., 

Gambar 6. dan Gambar 7. 

 

Pada Gambar 6. di atas menunjukkan aktivitas antioksidan buttercream selama 

penyimpanan di suhu suhu. Pada suhu ruang, buttercream dengan pewarna sintetis 

(kontrol) semakin lama semakin mengalami penurunan. Buttercream dengan 

penambahan pewarna alami angkak 4%, 8%, dan 16% dari berat mentega semakin lama 

hari penyimpanan maka semakin mengalami penurunan. 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Aktivitas Antioksidan Buttercream di Suhu Ruang 
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Pada Gambar 7. di atas menunjukkan aktivitas antioksidan buttercream selama 

penyimpanan di suhu chiller. Pada suhu chiller, buttercream dengan pewarna sintetis 

(kontrol) semakin lama semakin mengalami penurunan. Buttercream dengan 

penambahan pewarna alami angkak 4%, 8%, dan 16% dari berat mentega semakin lama 

hari penyimpanan maka semakin mengalami penurunan.

Gambar 7. Aktivitas Anitoksidan Buttercream di Suhu Chiller 
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Tabel 6. Aktivitas Antioksidan  

Suhu Perlakuan 

Antioksidan (%) 

Hari 

0 1 2 3 5 7 

Ruang 

Kontrol 2,69±0,05a 1,84±0,01b 1,02±0,01c 0,28±0,00d - - 

4% 4,41±0,02a 3,55±0,03b 2,77±0,01c 1,16±0,01d - - 

8% 5,71±0,02a 4,80±0,07b 3,74±0,03c 2,81±0,02d - - 

16% 8,52±0,02a 7,49±0,03b 6,35±0,04c 5,42±0,06d - - 

Chiller 

Kontrol 2,69±0,05a 2,25±0,03b 2,00±0,07c 1,67±0,05d 1,33±0,08e 0,23±0,04f 

4% 4,41±0,02a 4,12±0,04b 3,84±0,1c 3,61±0,03d 3,24±0,04e 2,85±0,02f 

8% 5,71±0,02a 5,48±0,04b 5,24±0,04c 5,03±0,05d 4,67±0,03e 4,26±0,02f 

16% 8,52±0,02a 8,26±0,02a 7,91±0,02b 7,77±0,03c 7,35±0,04d 6,87±0,04e 
Keterangan: 

 Perlakuan kontrol dengan penambahan pewarna makanan sintetis oranye; perlakuan 4% dengan penambahan pewarna alami angkak sebanyak 4% dari berat mentega 

putih; perlakuan 8% dengan penambahan pewarna alami angkak sebanyak 8% dari berat mentega putih; perlakuan 16% dengan penambahan pewarna alami angkak 

sebanyak 16% dari berat mentega putih. 

 Semua data disajikan dalam rata-rata±standar deviasi 

 Data dengan huruf superscript yang berbeda antar pelakuan menunjukkan adanya beda nyata pada setiap perlakuan berdasarkan uji One-Way ANOVA dengan uji 

wilayah ganda Duncan pada tingkat kepercayaan 95% (<0,05). 
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Analisa akivitas antioksidan dengan metode DPPH dilakukan buttercream yang disimpan 

pada dua suhu penyimpanan yaitu suhu ruang dan suhu chiller. Semakin lama waktu 

penyimpanan maka semakin menurun aktivitas antioksidan baik pada suhu ruang maupun 

suhu chiller. Aktivitas antioksidan tertinggi ditunjukkan pada buttercream dengan 

penambahan serbuk pewarna angkak sebanyak 16% pada suhu chiller. Sedangkan 

aktivitas antioksidan paling rendah ditunjukkan pada buttercream kontrol atau 

buttercream dengan penambahan pewarna makanan sintetis pada suhu ruang. 

 

3.7. Karakteristik Sensori 

 

Karakteristik sensori terdiri dari atribut warna, rasa, aroma dan overall pada produk 

buttercream dengan penambahan pewarna makanan sintetis dan pewarna alami yaitu 

serbuk pewarna angkak dapat dilihat pada Tabel 7. dan Gambar 8. 

 

Tabel 7. Karakteristik Sensori 

Sampel Atribut 

Warna Rasa Aroma Overall 

Kontrol 3,4±0,7a 3,3±0,6a 3,0±0,7a 3,1±0,7a 

4% 2,8±0,7b 3,0±0,6a 2,7±0,8a 2,6±0,7b 

8% 2,9±0,7b 3,0±0,8a 2,8±0,8a 2,7±0,7b 

16% 3,1±0,6b 3,2±0,5a 3,0±0,6a 2,8±0,6b 
Keterangan: 

 Perlakuan kontrol dengan penambahan pewarna makanan sintetis oranye; perlakuan 4% dengan 

penambahan pewarna alami angkak sebanyak 4% dari berat mentega putih; perlakuan 8% dengan 

penambahan pewarna alami angkak sebanyak 8% dari berat mentega putih; perlakuan 16% dengan 

penambahan pewarna alami angkak sebanyak 16% dari berat mentega putih. 

 Semua data disajikan dalam rata-rata±standar deviasi 

 Data dengan huruf superscript yang berbeda antar pelakuan menunjukkan adanya beda nyata pada 

setiap perlakuan berdasarkan uji Kruskal Walis dan uji Mann-Whitney pada tingkat kepercayaan 95% 

(<0,05). 

 Rentang nilai pada uji sensory adalah 1-4. Nilai 1 = sangat tidak suka; 2 = tidak suka; 3 = suka; 4 = 

sangat suka. 
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Hasil sensori yang diperoleh menunjukkan ada beda nyata pada warna dan overall antara 

kontrol (pewarna makanan sintetis) dibandingkan dengan pewarna alami angkak. Tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara perlakuan buttercream dengan penambahan 

serbuk pewarna angkak pada konsentrasi 4%, 8% dan 16% dari berat mentega. Tidak 

terdapat perbedaan nyata antara buttercream kontrol (pewarna makanan sintesis) dengan 

buttercream pewarna alami angkak. 

 

 

 

Dari Gambar 8. Dapat dilihat dari aspek warna, aroma dan overall buttercream yang 

paling disukai oleh panelis merupakan buttercream dengan pewarna makanan sintetis 

(kontrol), kemudian secara berurutan buttercream 16%, 8% dan 4%.  Dari aspek rasa 

secara berurutan yang disukai oleh panelis buttercream kontrol, buttercream dengan 

pewarna alami 16%, 8% dan 4% dari berat mentega.  Dari aspek sensori buttercream 

dengan pewarna alami angkak 16% mendekati nilai sensori buttercream kontrol.

 -
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Gambar 8. Karateristik Sensori Buttercream terhadap Warna, Rasa, Aroma dan Overall 


