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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Intensitas Warna  

 

Warna merupakan salah satu aspek penting dalam penerimaan konsumen terhadap suatu 

produk pangan. Warna merupakan refleksi cahaya pada permukaan suatu objek yang 

diterima oleh indera pengelihatan manusia dan ditransmisikan oleh sistem syaraf 

(Soekarto, 1990 dalam Indrayati et al., 2013). Prinsip kerja alat kromameter untuk 

mendapatkan refleksi cahaya dari buttercream dengan penambahan pewarna (pewarna 

makanan sintetis dan pewarna alami angkak) (Indrayati et al., 2013). Dari hasil penelitian 

pada Tabel 2. dan Tabel 3. diperoleh semakin lama waktu penyimpanan, maka nilai L*, 

a* dan b* semakin menurun. Baik pada penyimpanan di suhu ruang dan suhu chiller. 

Semakin rendah nilai L*, a* b*, maka semakin kusam warna dari buttercream, sebaliknya 

semakin tinggi warna kroma, maka semakin cerah warna buttercream (Kusumiyati et al., 

2017). 

 

Nilai L* memiliki rentang 100 (cerah) hingga 0 (gelap). Nilai L pada sampel 

menunjukkan tingkat kecerahan yang tinggi. Nilai a* rentang positif menunjukkan 

menunjukkan warna merah, sedangkan nilai a* rentang negatif menunjukkan warna hijau. 

Nilai b* rentang positif yang menunjukkan warna kuning, sedangkan rentang negatif 

menunjukkan warna biru. Pada penelitian ini, nilai a* yang terbaca yaitu rentang positif 

yang menunjukkan warna merah. Nilai a* yang ditunjukkan kromameter pada sampel 

memiliki nilai a* kecil pada sampel perlakuan kontrol hingga sampel dengan perlakuan 

penambahan pewarna alami angkak sebesar 16% berkisar 2,48±0,02 hingga 5,97±0,05. 

Sedangkan pada nilai b* memiliki kecil pada sampel perlakuan kontrol hingga sampel 

dengan perlakuan penambahan pewarna alami angkak sebesar 16% berkisar 11,97±0,05 

hingga 16,19±0,01. Warna yang terbaca pada kromameter ini menunjukkan warna oranye 

kemerahan cerah. 

 

a. Nilai L* 

Dari hasil penelitian di Tabel 2. dan Tabel 3. diperoleh nilai L* atau kecerahan yang 

diukur mengalami penurunan baik pada suhu ruang maupun suhu chiller. Dari data yang 
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diperoleh ada beda nyata nilai L* antar hari selama penyimpanan disetiap perlakuan 

sampel. Semakin lama waktu penyimpanan maka semakin menurun nilai L* atau 

memudar. Hal ini disebabkan karena semakin lama waktu penyimpanan menyebabkan 

terjadinya dekomposisi, serta perubahan struktur pigmen sehingga terjadi pemudaran 

(Jenie et al., 1997).  

 

Pada buttercream dengan perlakuan kontrol cenderung lebih stabil hal ini ditunjukkan 

dari penurunan nilai L* yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai L* buttercream 

dengan penambahan pewarna alami angkak dengan berbagai konsentrasi selama 

penyimpanan baik pada suhu ruang maupun suhu chiller. Pewarna makanan sintetis lebih 

stabil terhadap pengaruh fisik dan kimia (Sutrisno, 1987 dalam Warsiki & Putri, 2012). 

Pewarna alami angkak memiliki beberapa kekurangan kurang stabil terhadap pengaruh 

lingkungan terutama karena okstidator (Hesseltine, 1965 & Steinkraus, 1983 dalam 

Nurika, 2012). 

 

Terdapat beda nyata antara buttercream dengan berbagai perlakuan yang disimpan pada 

suhu ruang dan suhu chiller. Pada buttercream yang disimpan pada suhu chiller lebih 

stabil walau tetap ada penurunan nilai L* selama penyimpanan dibandingkan dengan 

buttercream yang disimpan pada suhu ruang. Hal ini disebabkan karena pada suhu chiller 

(4±1°C) kecerahan buttercream dapat tetap terjaga dari kerusakan lingkungan baik secara 

kimia dan biologi (Stoecker, 1998 dalam Vergiyana et al., 2014).  

 

b. Nilai a* 

Dari hasil penelitian di Tabel 2. dan Tabel 3. diperoleh nilai a* yang diukur mengalami 

penurunan baik pada suhu ruang maupun suhu chiller. Adanya penurunan nilai a* 

disebabkan karena adanya oksidator yaitu oksigen ketika penyimpanan buttercream. 

Buttercream pada penelitian ini hanya disimpan pada wadah plastik dengan ketebalan 

tipis, sehingga memiliki oxygen permeability yang kurang baik dalam menahan 

perpindahan oksigen, sehingga oksigen pada udara sekitar dapat kontak dengan produk.  

(Lange & Wyser, 2003). Adanya oksigen yang kontak dengan produk menyebabkan 

adanya penurunan intensitas pigmen merah. Penurunan intensitas warna merah ini terjadi 

karena gugus kromofor dari pewarna diserang oleh oksidator, sehingga gugus kromofor 
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yang memberi warna menjadi tidak memberikan warna (Nurika, 2012). Pigmen angkak 

tidak stabil terhadap oksidator. Hal ini terlihat setelah pigmen angkak kontak dengan 

oksidator selama 12 jam pigmen merah yang tersisa sebanyak 60% (Jenie et al., 1997) 

 

Nilai a* pada buttercream dengan perlakuan kontrol lebih stabil pada suhu ruang 

dibandingkan dengan buttercream dengan penambahan pewarna alami angkak karena 

pewarna makanan sintetis lebih stabil terhadap pengaruh fisik dan kimia (Sutrisno, 1987 

dalam Warsiki & Putri, 2012). Pewarna alami angkak memiliki kekurangan kurang stabil 

adanya okstidator (Hesseltine, 1965 & Steinkraus, 1983 dalam Nurika, 2012). Terdapat 

beda nyata buttercream dengan berbagai perlakuan yang disimpan pada suhu ruang dan 

suhu chiller. Pada suhu chiller lebih stabil walau tetap ada penurunan nilai a* sedikit 

selama penyimpanan dibandingkan dengan buttercream yang disimpan pada suhu ruang.  

Hal ini disebabkan karena pada suhu chiller (4±1°C) kecerahan buttercream dapat tetap 

terjaga dari kerusakan lingkungan baik secara kimia dan biologi (Stoecker, 1998 dalam 

Vergiyana et al., 2014). Pada buttercream kontrol menunjukkan hasil tidak beda nyata 

yang disimpan pada suhu ruang dan suhu chiller. Buttercream kontrol yaitu menggunakan 

pewarna makanan sintetis lebih stabil baik pada suhu penyimpanan ruang maupun chiller. 

Pewarna makanan sintetis lebih stabil terhadap pengaruh fisik dan kimia (Sutrisno, 1987 

dalam Warsiki & Putri, 2012). 

 

c. Nilai b* 

Dari hasil penelitian di Tabel 2. dan Tabel 3. diperoleh nilai b* yang diukur mengalami 

penurunan baik pada suhu ruang maupun suhu chiller. Pada buttercream yang disimpan 

pada suhu chiller lebih stabil walau tetap ada penurunan nilai b* sedikit selama 

penyimpanan dibandingkan dengan buttercream yang disimpan pada suhu ruang.  Hal ini 

disebabkan karena pada suhu chiller (4±1°C) kecerahan buttercream dapat tetap terjaga 

dari kerusakan lingkungan baik secara kimia dan biologi (Stoecker, 1998 dalam 

Vergiyana et al., 2014). 

 

Adanya penurunan nilai b* disebabkan karena adanya oksidator yaitu oksigen ketika 

penyimpanan buttercream. Buttercream pada penelitian ini hanya disimpan pada wadah 

plastik dengan ketebalan tipis, sehingga memiliki oxygen permeability yang kurang baik 
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dalam menahan perpindahan oksigen, sehingga oksigen pada udara sekitar dapat kontak 

dengan produk.  (Lange & Wyser, 2003). Adanya oksigen yang kontak dengan produk 

menyebabkan adanya penurunan intensitas pigmen merah. Penurunan intensitas warna 

merah ini terjadi karena gugus kromofor dari pewarna diserang oleh oksidator, sehingga 

gugus kromofor yang memberi warna menjadi tidak memberikan warna (Nurika, 2012). 

Pigmen angkak tidak stabil terhadap oksidator. Hal ini terlihat setelah pigmen angkak 

kontak dengan oksidator selama 12 jam pigmen merah yang tersisa sebanyak 60% (Jenie 

et al., 1997) 

 

Nilai b* pada buttercream dengan perlakuan kontrol lebih stabil pada suhu ruang 

dibandingkan dengan buttercream dengan penambahan pewarna alami angkak karena 

pewarna makanan sintetis lebih stabil terhadap pengaruh fisik dan kimia (Sutrisno, 1987 

dalam Warsiki & Putri, 2012). Pewarna alami angkak memiliki beberapa kekurangan 

kurang stabil terhadap pengaruh panas tinggi, sinar UV, sinar matahari, cahaya, pH dan 

okstidator (Hesseltine, 1965 & Steinkraus, 1983 dalam Nurika, 2012). 

 

Terdapat beda nyata buttercream dengan berbagai perlakuan yang disimpan pada suhu 

ruang dan suhu chiller. Pada suhu chiller lebih stabil walau tetap ada penurunan nilai b* 

sedikit selama penyimpanan dibandingkan dengan buttercream yang disimpan pada suhu 

ruang.  Hal ini disebabkan karena pada suhu chiller (4±1°C) kecerahan buttercream dapat 

tetap terjaga dari kerusakan lingkungan baik secara kimia dan biologi (Stoecker, 1998 

dalam Vergiyana et al., 2014). Pada buttercream kontrol menunjukkan hasil tidak beda 

nyata yang disimpan pada suhu ruang dan suhu chiller. Buttercream kontrol yaitu 

menggunakan pewarna makanan sintetis lebih stabil baik pada suhu penyimpanan ruang 

maupun chiller. Pewarna makanan sintetis lebih stabil terhadap pengaruh fisik dan kimia 

(Sutrisno, 1987 dalam Warsiki & Putri, 2012). 

 

4.2. Intensitas Pigmen Merah 

 

Dari hasil penelitian analisa stabilitas pigmen merah pada Tabel 4. semakin lama waktu 

penyimpanan intensitas pigmen merah mengalami penurunan baik pada suhu ruang dan 

suhu chiller. Pada hari ke – 3 penyimpanan buttercream di suhu ruang dengan perlakuan 
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kontrol, 4%, 8%, 16% memiliki nilai absorbansi yang lebih kecil dibandingkan dengan 

suhu chiller. Buttercream yang disimpan di suhu ruang terdapat perbedaan nyata antar 

hari 0-3 penyimpanan. Sementara pada buttercream yang disimpan di suhu chiller tidak 

terdapat perbedaan nyata antar hari 0-7 penyimpanan. Pigmen merah pada buttercream 

yang disimpan pada suhu chiller memiliki nilai absorbansi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan buttercream yang disimpan pada suhu ruang. Hal ini disebabkan 

karena pada suhu chiller (4±1°C) dapat menghambat aktivitas kimia maupun biologi 

dalam makanan dan menjaga kualitas nutrisi makanan (Stoecker, 1998 dalam Vergiyana 

et al., 2014). 

 

Semakin lama buttercream dengan perlakuan kontrol dan buttercream dengan perlakuan 

penambahan pewarna alami angkak sebanyak 4%, 8%, 16% dari berat mentega putih 

disimpan Maka buttercream mengalami penurunan intensitas pigmen merah baik pada 

suhu raung dan suhu chiller. Akan tetapi buttercream dengan penambahan pigmen 

angkak tidak stabil terhadap oksidator. Hal ini terlihat setelah pigmen angkak kontak 

dengan oksidator selama 12 jam pigmen merah yang tersisa sebanyak 60% (Jenie et al., 

1997). Sedangkan buttercream dengan perlakuan kontrol lebih stabil pada suhu ruang 

dibandingkan dengan buttercream dengan penambahan pewarna alami angkak karena 

pewarna makanan sintetis lebih stabil terhadap pengaruh fisik dan kimia (Sutrisno, 1987 

dalam Warsiki & Putri, 2012).  

 

4.3. Angka TBA 

 

Dari hasil penelitian analisa angka TBA pada Tabel 5. semakin lama waktu penyimpanan 

maka angka TBA pada produk buttercream semakin meningkat baik pada suhu ruang dan 

suhu chiller. Pada hari ke – 3 penyimpanan buttercream di suhu ruang dengan perlakuan 

kontrol, 4%, 8%, 16% memiliki angka TBA yang lebih tinggi dibandingkan dengan suhu 

chiller. Buttercream yang disimpan di suhu ruang terdapat perbedaan nyata antar hari 0-

3 penyimpanan. Begitu pula pada buttercream yang disimpan di suhu chiller terdapat 

perbedaan nyata antar hari 0-7 penyimpanan. Pada penyimpanan suhu chiller, 

peningkatan angka TBA bertambah lebih kecil dibandingkan dengan buttercream yang 
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disimpan pada suhu ruang. Hal ini disebabkan karena pada suhu chiller (4±1°C) aktivitas 

kimia seperti ketengikan dapat terhambat (Stoecker, 1998 dalam Vergiyana et al., 2014).  

 

Tren angka TBA terendah ditunjukkan pada buttercream dengan perlakuan penambahan 

pewarna sebanyak 16% dari berat mentega, sedangkan tren angka TBA tertinggi 

ditunjukkan oleh buttercream dengan perlakuan kontrol. Hal ini disebabkan karena 

adanya penambahan pewarna alami angkak dan pengunaan suhu yang rendah. Dalam 

angkak teradapat aktivitas antioksidan karena mengandung senyawa seperti flavonoid, 

polifenol, karotenoid, alkaloid, vitamin dan sebagainya (Chairote et al., 2009). Senyawa 

antioksidan dapat menghambat ketengikan selama penyimpanan buttercream. 

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).    

 

Angka TBA maksimal adalah sekitar 0,5 mg malonaldehide/kg bahan (Rahardjo, 2004 

dalam Nurhikmat et al., 2015). Menurut SNI 01-2352-1991 angka TBA suatu bahan 

pangan masih baik jika kurang dari 3 mg malonaldehide/kg bahan. Angka TBA tertinggi 

ditunjukkan oleh buttercream dengan perlakuan kontrol yaitu sebesar 0,3150 mg 

malonaldehide/kg bahan pada hari ketiga di penyimpanan suhu ruang. Nilai ini masih 

berada di bawah batas maksimal atau buttercream kontrol pada suhu ruang belum 

mengalami ketengikan. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan antioksidan pada 

mentega putih sebagi bahan dasar buttercream. Antioksidan pada buttercream kontrol 

diketahui sebesar 2,6900±0,0470. Selain itu, buttercream pada penelitian ini hanya 

disimpan pada wadah plastik dengan ketebalan tipis, sehingga memiliki oxygen 

permeability yang kurang baik dalam menahan perpindahan oksigen, sehingga oksigen 

pada udara sekitar dapat kontak dengan produk (Lange & Wyser, 2003). Selama 

penyimpanan, angka TBA buttercream yang disimpan pada suhu ruang lebih cepat 
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mengalami kerusakan karena pada suhu ruang proses oksidasi atau hidrolisis dapat 

berlangsung lebih cepat secara autolisis maupun karena adanya aktivitas dari mikroba, 

mikroba dapat tumbuh karena adaya kandungan air dan gula yang ditambahkan pada 

buttercream (Sanger, 2010).  

  

Terdapat perbedaan nyata antara buttercream dengan berbagai perlakuan yang disimpan 

di suhu ruang dan suhu chiller. Hal ini disebabkan pada suhu ruang proses oksidasi atau 

hidrolisis dapat berlangsung lebih cepat secara autolisis maupun karena adanya aktivitas 

dari mikroba, mikroba dapat tumbuh karena adaya kandungan air dan gula yang 

ditambahkan pada buttercream (Sanger, 2010). Sedangkan pada suhu chiller (4±1°C) 

aktivitas kimia seperti ketengikan dapat terhambat (Stoecker, 1998 dalam Vergiyana et 

al., 2014). 

 

4.4. Aktivitas Antioksidan 

 

Dari hasil penelitian analisa aktivitas antioksidan pada Tabel 6. semakin lama waktu 

penyimpanan maka aktivitas antioksidan pada produk buttercream semakin menurun 

baik pada suhu ruang dan suhu chiller. Hal ini terjadi karena adanya radikal bebas reaktif 

memiliki elektrton tidak berpasangan dari reaksi oksidasi, sehingga akan bereaksi dengan 

antioksidan dan membentuk radikal bebas tidak reaktif dan stabil, sehingga jumlah 

antioksidan di setiap sampel berkurang (Hamzah et al., 2014). Pada suhu chiller dapat 

mempertahankan antioksidan yang terkandung pada buttercream selama penyimpanan. 

Pada suhu chiller penurunan aktivitas antioksidan lebih lama terjadi karena pada suhu 

chiller (4±1°C) aktivitas kimia seperti ketengikan dapat terhambat (Stoecker, 1998 dalam 

Vergiyana et al., 2014).  

 

Pada hari ketiga penyimpnan di suhu ruang buttercream dengan perlakuan kontrol 

aktivitas antioksidannya hampir tidak ada. Sedangkan pada buttercream dengan 

perlakuan penambahan pewarna alami angkak sebanayak 4%, 8% dan 16% masih 

memiliki aktivitas antioksidan di suhu ruang yaitu berturut-turut sebesar 

4,4033±0,0115%; 5,7133±0,0153%; dan 8,5200±0,0200%. Semakin banyak penambahan 

pewarna alami angkak maka semakin besar aktivitas antioksidannya. Hal ini disebabkan 
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karena pewarna alami angkak bersifat sebagai antioksidan karena mengandung senyawa 

flavonoid, polifenol, karotenoid, alkaloid, vitamin dan sebagainya (Chairote et al., 2009). 

 

Terdapat perbedaan nyata antara buttercream yang disimpan pada suhu ruang dan suhu 

chiller. Pada suhu ruang proses oksidasi atau hidrolisis dapat berlangsung lebih cepat 

secara autolisis maupun karena adanya aktivitas dari mikroba, mikroba dapat tumbuh 

karena adaya kandungan air dan gula yang ditambahkan pada buttercream (Sanger, 

2010). Mekanisme antioksidan dalam menghambat oksidasi 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. 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).   Oleh karena itu, 

jumlah antioksidan di setiap sampel berkurang. Tetapi pada suhu chiller dapat 

mempertahankan antioksidan yang terkandung pada buttercream selama penyimpanan. 

Pada suhu chiller penurunan aktivitas antioksidan lebih lama terjadi karena pada suhu 

chiller (4±1°C) aktivitas kimia seperti ketengikan dapat terhambat (Stoecker, 1998 dalam 

Vergiyana, et al., 2014).  

 

4.5. Karakteristik Sensori 

 

Atribut warna dapat dilihat pada Tabel 7. menunujukkan buttercream dengan perlakuan 

kontrol lebih disukai daripada buttercream dengan perlakuan penambahan pewarna 

alami. Terdapat perbedaan nyata antar sampel buttercream kontrol dengan buttercream 

yang diberi pewarna alami angkak (4%, 8% dan 16%). Buttercream dengan perlakuan 
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kontrol atau dengan penambahan pewarna makanan sintetis lebih disukai karena pewarna 

makanan sintetis menghasilkan warna yang cerah dan warna yang lebih kuat 

dibandingkan dengan pewarna makanan alami seperti angkak (Warsiki & Putri, 2012). 

 

Atribut rasa dapat dilihat pada Tabel 7. menunjukkan buttercream dengan perlakuan 

kontrol lebih disukai daripada buttercream dengan perlakuan penambahan pewarna 

alami, tetapi tidak terdapat perbedaan nyata antar sampel. Ketika sampel disajikan 

terdapat penambahan gula dengan takaran yang sama, sehingga tidak ada perbedaan nyata 

antar sampel. Hal ini juga diperkuat oleh Atma (2015) bahwa angkak tidak memberikan 

pengaruh rasa. 

 

Atribut aroma dapat dilihat pada Tabel 7. menunjukkan buttercream dengan perlakuan 

penambahan pewarna alami angkak 4% (dari berat mentega putih) lebih disukai daripada 

buttercream dengan perlakuan kontrol serta buttercream dengan perlakuan penambahan 

pewarna alami 8% dan 16%, tetapi tidak terdapat perbedaan nyata antar sampel. Ketika 

sampel disajikan terdapat penambahan flavor mocca dengan takaran yang sama, sehingga 

tidak ada perbedaan nyata antar sampel. Hal ini juga diperkuat oleh Atma (2015) bahwa 

angkak tidak memberi pengaruh terhadap aroma produk. Angkak hanya memiliki 

senyawa volatil dalam jumlah sedikit.  

 

Atribut overall dapat dilihat pada Tabel 7. menunjukkan buttercream dengan perlakuan 

kontrol lebih disukai daripada buttercream dengan perlakuan penambahan pewarna 

alami. Terdapat perbedaan nyata antar sampel buttercream kontrol dengan buttercream 

yang diberi pewarna alami angkak (4%, 8% dan 16%). Diantara tiga perlakuan perbedaan 

penambahan konsentrasi pewarna alami angkak yang paling disukai yaitu konsentrasi 

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

Nilai overall atau keseluruhan menjadi penentu produk tersebut disukai atau tidak oleh 

panelis (Papetti & Carelli, 2013). 

 


