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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Produk bakery merupakan salah satu produk yang berkembang cukup pesat di 

Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Bakeri Indonesia (2016), terdapat 

peningkatan bisnis roti dan kue sebesar 10% hingga 15% di Indonesia setiap tahun. 

Oleh karena itu, kebutuhan akan bahan baku bakery juga meningkat. Beberapa jenis 

produk bakery yang digemari yaitu roti tawar, berbagai jenis roti isi, serta cupcake. Pada 

jenis cupcake, industri bakery menggunakan buttercream untuk menghias kue agar 

menarik minat konsumen. Ketertarikan konsumen pada suatu makanan dipengaruhi oleh 

beberapa sifat organoleptik seperti rasa, tekstur, dan warna. Namun aspek pertama yang 

terlihat dan mempengaruhi persepsi konsumen yaitu warna, terutama untuk produk 

bakery yang menjadikan penampilan luar sebagai daya tarik utama bagi pembeli. Oleh 

karena itu, buttercream sebagai komponen terluar dalam produk bakery sebaiknya 

memiliki warna yang menarik. Oleh karena itu, salah satu bahan utama yang dibutuhkan 

oleh industri bakery yaitu pewarna makanan (Sezgin & Ayyildiz, 2018).  

 

Pewarna makanan dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu pewarna alami dan sintetis. 

Saat ini, hampir seluruh industri bakery memilih untuk menggunakan pewarna sintetis 

karena kemampuannya untuk memberikan warna yang lebih pekat sehingga hanya 

butuh penambahan sedikit untuk menghasilkan warna yang diinginkan (Kawiji et al., 

2014). Selain itu, stabilitas pewarna alami dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti 

suhu, cahaya, oksigen, pH, dan adanya kehadiran beberapa logam (Hongmei & Meng, 

2015). Namun berdasarkan persepsi konsumen, penggunaan pewarna sintetis lebih 

berpotensi menimbulkan bahaya apabila ditambahkan pada dosis berlebih dibandingkan 

dengan pewarna alami (Martins et al., 2016). Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk 

meningkatkan kembali pengaplikasian pewarna alami sebagai bahan tambahan pangan 

dalam produk bakery untuk menghindari penggunaan pewarna sintetis yang seringkali 

terbuat dari bahan non food grade (Kawiji et al., 2014).  

 

Berbagai jenis pigmen terdapat pada tumbuhan dan dapat diaplikasikan pada bidang 

pangan, salah satunya yaitu antosianin. Antosianin merupakan salah satu pigmen yang 

paling sering digunakan sebagai pewarna alami karena bersifat tidak toksik dan dapat 
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diperoleh dari berbagai bagian tumbuhan seperti daun, umbi, bunga, dan buah 

(Delgado-Vargas et al., 2000). Pigmen antosianin dapat memberikan berbagai warna 

seperti oranye, merah, violet, ungu, serta biru bergantung pada kondisi keasamannya 

(Kawiji et al., 2014). Warna akan berubah semakin merah ketika berada pada kondisi 

asam, dan akan semakin berwarna biru dalam kondisi basa. Contoh tumbuhan yang 

kaya akan antosianin yaitu kubis merah. Alasan pemanfaatan kubis merah sebagai 

pewarna alami karena mampu memberikan warna yang menarik dan pemanfaatannya 

masih cenderung rendah di Indonesia (Ristiana & Suhartatik, 2015). Selain itu, 

antosianin pada kubis merah mengandung gugus asil aromatik yang tidak terkandung 

pada sumber antosianin lainnya yang membuatnya memiliki resistensi lebih tinggi 

terhadap cahaya dan panas (Hendry, 1996 dalam Tensiska et al., 2010).  

 

Pembuatan serbuk dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengeringan yaitu 

cabinet drying yang mampu mengalirkan udara panas untuk mengeringkan (Misha et 

al., 2013). Selain itu, untuk meningkatkan stabilitas antosianin terhadap suhu tinggi saat 

pengeringan dapat dilakukan penyalutan dengan maltodekstrin. Berdasarkan penelitian 

Rahardjo (2018), antosianin memiliki stabilitas warna yang baik, kandungan antosianin 

yang tinggi, serta aktivitas antioksidan paling tinggi ketika dilakukan enkapsulasi 

menggunakan maltodekstrin 5% dengan pengeringan cabinet drying. Pewarna dari 

pigmen alami yang melalui proses enkapsulasi memiliki kelarutan yang lebih baik dan 

stabilitas yang lebih baik terhadap oksidasi (Canovas et al., 2005 dalam Tensiska, 

2010). Penyajian produk cupcake pada toko bakery sering dilakukan dengan meletakkan 

suhu chiller (suhu 0-5
o
C) dan suhu ruang (25-30

o
C). Suhu dapat mempengaruhi tingkat 

ketengikan produk berbasis lemak dimana semakin tinggi suhu lingkungan produk akan 

mempercepat tingkat ketengikan, salah satu produk berbasis lemak tersebut yaitu 

buttercream. Umesha & Naidu (2015) dalam Pickova et al. (2016) mengatakan bahwa 

oksidasi lemak akan meningkat ketika terpapar oksigen pada suhu ruang sehingga 

tingkat ketengikan akan meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

perbedaan suhu ini dapat mempengaruhi intensitas pewarna antosianin serta tingkat 

ketengikan berkaitan dengan kandungan antioksidan pada buttercream dengan pewarna 

dari kubis merah yang telah disalut dengan maltodekstrin. 
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1.2 Tinjauan Pustaka 

1.1.1 Buttercream 

Buttercream merupakan salah satu jenis icing serbaguna yang sering diaplikasikan 

untuk menghias kue (Singh & Byars, 2011). Produk ini memiliki rasa yang creamy dan 

meleleh dalam mulut (mouthfeel) karena terbuat dari campuran gula dan lemak, serta 

umumnya terbuat dari butter atau mentega (Singh & Byars, 2011). Jenis mentega yang 

biasa digunakan untuk membuat buttercream yaitu mentega tawar. Pemilihan mentega 

tawar dikarenakan tidak memiliki rasa asin seperti salted butter dan asam seperti butter 

terfermentasi yang akan berkontribusi pada rasa buttercream. Buttercream dapat 

disimpan pada suhu ruang maupun suhu chiller, namun umur simpan buttercream pada 

suhu ruang hanya berkisar 2 hingga 3 hari (Shier, 2013). Sedangkan umur simpan 

buttercream ketika disimpan pada chiller menjadi sedikit lebih lama yaitu sekitar 5 hari 

(Shier, 2013). Untuk mendapatkan buttercream yang menarik, dapat ditambahkan perisa 

untuk memberikan flavor dan pewarna untuk menambahkan warna produk (Shier, 

2013). 

 

1.1.2 Pewarna Makanan 

Pewarna makanan merupakan pigmen atau senyawa yang dapat memberikan warna 

ketika ditambahkan ke dalam makanan (Sezgin & Ayyildiz, 2018). Tujuan 

penambahannya yaitu untuk meningkatkan intensitas warna, mengembalikan warna 

yang hilang akibat proses pengolahan, serta memberikan identitas produk (Sezgin & 

Ayyildiz, 2018). Pathare & Opara (2013) mengatakan bahwa warna pada permukaan 

makanan merupakan parameter kualitas pertama yang mempengaruhi penerimaan 

konsumen terhadap produk makanan. Oleh karena itu, warna menjadi salah satu aspek 

yang penting dalam makanan. Saat ini, dengan semakin berkembangnya industri pangan 

menandakan kebutuhan akan pewarna makanan semakin meningkat pula (Sezgin & 

Ayyildiz, 2018). 

 

Menurut Sezgin & Ayyildiz (2018), terdapat 3 jenis pewarna makanan yaitu pewarna 

alami, pewarna sintetis, dan pewarna alami organik. Perbedaan pada ketiga jenis 

pewarna yaitu sumber, tujuan penggunaan, serta struktur kimianya. Pewarna alami 

makanan telah digunakan sejak tahun 1800an, yang didapatkan dari berbagai jenis 
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sayuran, pigmen hewan, dan mineral seperti tembaga dan besi (Sezgin & Ayyildiz, 

2018). Beberapa jenis pigmen yang digunakan sebagai pewarna alami yaitu antosianin, 

klorofil, karmin, kurkumin, betalain, karotenoid, serta karamel. Pewarna alami memiliki 

kelemahan yaitu kurang stabil terhadap panas, cahaya, dan pH tertentu sehingga 

penggunaannya dalam industri kurang (Sezgin & Ayyildiz, 2018). Oleh karena itu, 

dalam pembuatan pewarna alami dibutuhkan penambahan enkapsulan. Enkapsulasi 

merupakan suatu proses untuk melindungi suatu material dari degradasi atau kerusakan 

dengan meningkatkannya kestabilan terhadap pH, suhu tinggi, dan cahaya (Zaidel et al., 

2014). Beberapa contoh enkapsulan yaitu gum arab, maltodekstrin, inulin, serta pati 

yang dimodifikasi (Botrel et al., 2012 dalam Fernandes et al., 2013). Maltodekstrin 

merupakan golongan karbohidrat yang diekstrak dari berbagai sumber tanaman 

(Hofman et al., 2016). Stephen et al. (2006) dalam Hofman et al. (2016) mengatakan 

bahwa maltodekstrin bersifat larut air dan memiliki kemampuan membentuk gel dan 

tahan pada suhu beku. 

 

1.1.3 Kubis Merah 

Kubis merah (Brassica oleracea L) merupakan salah satu jenis sayuran berbentuk daun 

berlapis-lapis dengan warna merah-keunguan, dimana warna yang muncul bergantung 

pada tingkat keasaman tanah ketika kubis ditanam. Pada tanah dengan kondisi asam 

warna kubis ini akan cenderung kemerahan, pada tanah kondisi netral (pH mendekati 7) 

warna kubis cenderung keunguan, sedangkan pada tanah dengan kondisi yang basa 

warna kubis cenderung kuning kehijauan. 

 

Pigmen yang terkandung dalam kubis merah yaitu pigmen antosianin dimana selain 

berfungsi memberikan warna, antosianin juga berperan sebagai antioksidan. Pada 

produk berbasis lemak, keberadaan antioksidan pada antosianin mampu mengurangi 

tingkat ketengikan karena antioksidan akan mengikat radikal bebas (Wada & Ou, 2002 

dalam Upadhyay & Sehwag 2016). Panjaitan et al. (2018) mengatakan bahwa kubis 

merah tergolong dalam salah satu keluarga Brassica yang memiliki kandungan senyawa 

glukosinolat yang dapat menimbulkan rasa getir ketika diubah oleh enzim mirosinase.  
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Kubis merah tergolong dalam salah satu jenis sayuran dengan kandungan air yang tinggi 

sekitar 85% hingga 95%, sehingga rentan terhadap kerusakan (Asgar & Musaddad, 

2006). Selain kandungan air yang tinggi, dalam 100 gram kubis merah terkandung 

berbagai kandungan gizi yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan Gizi dalam 100 gram Kubis Merah 

Kandungan Gizi Jumlah 

Air 

Kalori 

Abu 

Serat 

Protein 

Lemak 

Karbohidrat 

Zat besi 

Natrium 

Kalsium 

Fosfor 

Vitamin C 

Vitamin B3 

Vitamin B1 

Vitamin A 

91-93% 

25 Kal 

0,7 g 

0,9 g 

1,7 g 

0,2 g 

5,3 g 

0,7 mg 

8 mg 

64 mg 

26 mg 

62 mg 

0,3 mg 

0,1 mg 

75 SI 

(Sumber: Direktorat Gizi Depkes RI (1981) dalam Utama & Mulyanto (2009)) 

 

Di Indonesia, pemanfaatan kubis merah masih tergolong rendah yakni hanya digunakan 

sebagai bahan masakan. Draghici et al. (2013) mengatakan bahwa kubis merah sering 

ditambahkan dalam pembuatan salad karena kandungan vitamin, mineral, serta zat gizi 

lainnya yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Kandungan karbohidrat dalam kubis 

merah terdiri dari gula alami dan serat, dimana serat dalam kubis merah dapat mencegah 

pertumbuan koloni kanker, mencegah diabetes, kolestrol, serta obesitas (Draghici et al., 

2013). Selain itu, kubis merah memiliki pigmen antosianin yang menjadikan kubis 

merah berpotensi dimanfaatkan sebagai pewarna alami makanan (Draghici et al., 2013). 

Ristiana & Suhartik (2015) mengatakan pemanfaatan kubis merah ini dilakukan karena 

warna yang menarik dan kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Sebagai pewarna alami 

makanan, kubis merah sering ditambahkan dalam produk turunan susu seperti es krim 

dan yogurt, berbagai jenis minuman, permen, dan sebagainya (Dorota & Janusz, 2007 

dalam Chandrasekhar et al., 2012). 
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Pada penelitian Rahardjo (2018), dilakukan pembuatan serbuk pewarna alami dari kubis 

merah dengan melakukan variasi jenis bahan penyalut dan metode pengeringan. Jenis 

bahan penyalut yang digunakan yaitu isolat protein kedelai dan maltodekstrin pada 

konsentrasi berbeda yaitu 5%, 10%, dan 15%. Sedangkan metode pengeringan yang 

digunakan yaitu cabinet drying dan freeze drying. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 

proses pengeringan dengan metode cabinet drying dan penggunaan enkapsulan 

maltodeksrin 5% memiliki kualitas yang paling baik. Pada ekstrak kubis merah yang 

telah dikeringkan dengan cabinet dryer dan di enkapsulasi dengan maltodekstrin 5%, 

terdapat aktivitas antioksidan sebesar 8,768±0,866% dan total antosianin sebesar 

162,627±5,088 mg/100 gram serbuk pewarna (Rahardjo, 2018).  

Gambar 1. Kubis Merah (Brassica oleracea L) 

(Sumber: https://www.punditschool.net/artikel/top-9-manfaat-kubis-merah-styles-at-

life/) 

 

1.1.4 Antosianin 

Antosianin tergolong dalam kelompok pigmen alami polifenol yang dapat memberikan 

berbagai jenis warna dari berbagai jenis sayur dan buah dengan rentang warna merah 

hingga biru (Sezgin & Ayyildiz, 2018). Salah satu jenis sayuran yang memiliki pigmen 

antosianin yaitu kubis merah (Ahmadiani et al., 2014). Antosianin merupakan pigmen 

larut air yang berpotensi diaplikasikan sebagai pewarna alami dalam berbagai produk 

pangan (Ahmadiani  et al., 2014). Ekstrak antosianin kubis merah memiliki spektrum 

warna yang luas, dari oranye-merah-ungu-biru bergantung pada pH lingkungan 

(Ahmadiani  et al., 2014). Ekstrak antosianin dari kubis merah mengandungg mono- 

atau diasil sianidin, dimana jenis dan asilasi dari antosianin merupakan salah satu faktor 

penting yang turut menentukan karakteristik warna (Ahmadiani et al., 2014). Selain 

berpengaruh pada karakteristik warna, jenis asilasi dari antosianin juga berpengaruh 

https://www.punditschool.net/artikel/top-9-manfaat-kubis-merah-styles-at-life/
https://www.punditschool.net/artikel/top-9-manfaat-kubis-merah-styles-at-life/
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terhadap kemampuan dan kestabilan antioksidan pada antosianin (Ahmadiani et al., 

2014). 

 

Pigmen antosianin dalam ekstrak kubis merah terdiri dari sianidin 3-soforosida-5-

glukosida yang terasilasi dengan asam ferulat, asam malonat, asam sinapat, dan asam p-

koumarat (Dyrby et al., 2001; Wu et al., 2004; Charron et al., 2007; Wu & Prior, 2005; 

Tanchev & Timberlake, 1969; Hrazdina et al., 1977 dalam Bernstein & Norena, 2015). 

Antosianin sangat larut dalam pelarut polar, sehingga antosianin mudah di ekstrak 

menggunakan air, etanol, dan metanol. Ekstraksi antosianin dari kubis merah dilakukan 

dengan menggunakan pelarut yang ditambahkan dengan asam untuk menjaga pH 

dibawah 2 dengan tujuan untuk mencegah oksidasi (Lees & Francis, 1972; Lee & Hong, 

1992 dalam Lima et al., 2011). Tidak jauh berbeda dengan pigmen alami lain, 

kestabilan antosianin juga dipengaruhi oleh struktur kimia, pH, suhu, cahaya, adanya 

oksigen, degradasi enzimatik, serta interaksinya dengan bahan pangan seperti asam 

askorbat, gula, kopigmentasi, dan ion logam (Lima et al., 2011). Menurut Arisasmita et 

al. (1997), peningkatan suhu proses maupun penyimpanan dapat mengurangi intensitas 

warna antosianin. Keberadaan enzim polifenol oksidase akan menurunkan kestabilan 

antosianin (Wijaya et al., 2009).  

 

 

Gambar 2. Sianidin 3-soforosida-5-glukosida 
(Sumber: https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB32450279.htm) 

 

Shipp & Abdel-Aal (2010) mengatakan bahwa ekstrak antosianin bersifat antioksidatif 

dan memiliki aktivitas menangkap radikal bebas. Pereira et al. (2017) mengatakan 

bahwa antioksidan dalam makanan berperan dalam menghambat ketengikan lemak 

dimana pengujiannya dilakukan dengan menentukan nilai TBA. Berdasarkan BPOM no 

37 (2013), batas maksimum penambahan pigmen antosianin dalam produk bakeri jenis 

https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB32450279.htm
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istimewa (manis, gurih, atau asin) yaitu 1500 mg antosianin/kg. Berdasarkan penelitian 

Rahardjo (2018), dalam 100 gram serbuk pewarna alami kubis merah yang dibuat 

dengan penyalutan maltodekstrin 5% dan pengeringan dengan metode cabinet drying 

mengandung total antosianin dry basis sebanyak 162,627±5,088 mg. Sedangkan batas 

maksimum penggunaan pewarna sintetis yang menghasilkan warna biru seperti 

indigotin pada produk bakeri istimewa (manis, gurih, atau asin) yaitu 70 mg/kg.  

 

1.1.5 Antioksidan 

Antioksidan merupakan salah satu senyawa aktif yang terkandung pada berbagai jenis 

buah dan sayuran. Terdapat 2 jenis antioksidan yang dapat ditambahkan ke dalam bahan 

pangan, yaitu antioksidan alami dan sintetis. Antioksidan sintetis yang sering 

ditambahkan dalam produk pangan yaitu butylated hydroxyanisole (BHA), butylated 

hydroxytoluene (BHT), propyl gallate (PG), serta tertiary-butylhydroquinone (TBHQ) 

(Pereira et al., 2019). Penggunaan antioksidan sintetis lebih sering dilakukan karena 

lebih efektif dibandingkan dengan alami, namun upaya penggunaan antioksidan yang 

diekstrak dari bahan alami banyak dilakukan (Nurhaeni et al., 2014). 

 

Ahmadiani et al. (2014) mengatakan bahwa buah dan sayur yang mengandung pigmen 

antosianin dapat berperan sebagai antioksidan, salah satunya yaitu kubis merah. 

Antosianin mampu menangkap ion tembaga (Cu) dan besi (Fe) dan menghambat reaksi 

lipoprotein (Ristiana & Suhartik, 2015). Selain antosianin, kandungan dalam kubis 

merah yang berperan sebagai antioksidan yaitu vitamin C (Nurhaeni et al., 2014). 

Antioksidan berperan dalam produk pangan khususnya produk pangan berbasis lemak 

karena mampu menghambat tingkat ketengikan dengan cara menangkap radikal bebas 

(Ahmadiani et al., 2014). Ozturk & Cakmakci (2006) mengatakan bahwa proses 

oksidasi yang menyebabkan ketengikan pada bahan pangan berbasis lemak dapat 

dihambat dengan menambahkan antioksidan ke dalamnya. 

 

Pengujian aktivitas antioksidan dalam produk pangan dapat dilakukan dengan metode 

serapan radikal DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl). Menurut Tirzitis & Bartosz 

(2010), DPPH merupakan radikal bebas yang bersifat stabil serta menerima satu atom 

hidrogen dari donor yaitu antioksidan. Larutan DPPH berwarna ungu, yang kemudian 
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reaksi antara antioksidan dengan DPPH ditandai dengan perubahan warna dari ungu 

yang gelap menjadi berwarna kuning (Hanani et al., 2005). Semakin terjadi perubahan 

warna, nilai absorbansi yang tercatat pada spektrofotometer akan semakin rendah. 

Menurut Tirzitis & Bartosz (2010), panjang gelombang yang digunakan untuk 

pengujian aktivitas antioksidan yaitu 515 nm karena memiliki antioksidan memiliki 

serapan yang optimal pada panjang gelombang tersebut. 

 

1.2  Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suhu penyimpanan dan 

perbedaan konsentrasi penambahan serbuk pewarna alami ekstrak kubis merah terhadap 

sifat kimia dari buttercream. 


