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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1 Penampakan Visual Produk Buttercream  

Penampakan Visual buttercream dengan pewarna kubis merah dapat dilihat pada Gambar 

5. 

 

Gambar 5. Produk buttercream dengan pewarna sintetis (a) serta penambahan 

konsentrasi pewarna kubis merah sebesar 20% (b), 30% (b), dan 40% (d). 

 

Pada Gambar 5. dapat dilihat bahwa buttercream dibuat dengan penambahan berbagai 

konsentrasi pewarna alami kubis merah dengan menggunakan kontrol yaitu pewarna 

sintetis. Selain itu, dari Gambar 5. dapat diketahui bahwa semakin besar penambahan 

pewarna alami kubis merah maka warna merah-kebiruan (ungu) yang terlihat semakin kuat. 

Warna paling terang pada penambahan konsentrasi 20% (gambar b) dan warna paling gelap 

terdapat pada buttercream dengan penambahan konsentrasi 40% (gambar d). 

 

3.2 Aktivitas Antioksidan 

3.2.1 Aktivitas Antioksidan pada Suhu Ruang 

Hasil pengujian Aktivitas Antioksidan (% Discoloration) buttercream dengan berbagai 

konsentrasi penambahan pewarna yang disimpan pada suhu ruang dapat dilihat pada Tabel 

2. 

 

b c d a 
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Tabel 2. Aktivitas Antioksidan (% Discoloration) Buttercream dengan Konsentrasi 

Berbeda yang Disimpan pada Suhu Ruang  

Konsentrasi 

Pewarna 

Aktivitas Antioksidan (% Discoloration) 

Hari ke-0 Hari ke-1 Hari ke-2 Hari ke-3 

Kontrol 5.203±0.779
a1 

3.404±0.233
b1

 2.449±0.387
c1

 1.805±0.340
d1

 

Konsentrasi 20% 8.271±0.326
a2 

7.997±0.250
a2 

6.989±0.311
b2 

6.378±0.485
c2 

Konsentrasi 30% 13.192±0.864
a3 

11.880±0.141
b3 

11.462±0.351
b3 

9.256±1.248
c3 

Konsentrasi 40% 19.375±0.473
a4 

16.596±0.258
b3 

14.174±0.687
c4 

12.607±0.599
d4 

Keterangan: 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 

 Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar kolom dalam 

tingkat kepercayaan 95% (<0.05) berdasarkan uji One Way Anova dengan menggunakan uji wilayah 

ganda Duncan sebagai uji beda 

 Nilai dengan superscript berupa angka menunjukkan adanya perbedaan nyata antar baris dalam 

tingkat kepercayaan 95% (<0.05) berdasarkan uji One Way Anova dengan menggunakan uji wilayah 

ganda Duncan sebagai uji beda 

 

Perbandingan aktivitas antioksidan (% Discoloration) buttercream dengan berbagai 

konsentrasi yang disimpan selama 3 hari selama penyimpanan pada suhu ruang dapat 

dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Aktivitas Antioksidan Buttercream pada Berbagai Konsentrasi selama 

Penyimpanan pada Suhu Ruang 

 

Berdasarkan Tabel 2., dan Gambar 6., dapat diketahui bahwa aktivitas antioksidan pada 

buttercream dengan berbagai penambahan konsentrasi pewarna yaitu 20%, 30%, 40%, 
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maupun kontrol (menggunakan pewarna sintetis) mengalami penurunan yang signifikan 

selama dilakukan penyimpanan suhu ruang. Dapat diketahui pula bahwa semakin besar 

penambahan konsentrasi pewarna alami menunjukkan nilai % discoloration yang semakin 

besar. Nilai % discoloration pada buttercream tertinggi ada pada penambahan konsentrasi 

pewarna alami 40% dan terendah ada pada  buttercream dengan penambahan menggunakan 

pewarna sintetis. Selain itu, tingkat penurunan aktivitas antioksidan pada buttercream 

kontrol lebih drastis (yaitu dari 5.203% menjadi 1.805%) jika dibandingkan dengan tingkat 

penurunan aktivitas antioksidan buttercream yang ditambahkan dengan pewarna alami. 

, 

3.1.1. Aktivitas Antioksidan pada Suhu Chiller 

Perbandingan aktivitas antioksidan (% Discoloration) buttercream dengan berbagai 

konsentrasi selama 7 hari penyimpanan pada suhu chiller dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. Aktivitas Antioksidan Buttercream pada Berbagai Konsentrasi selama 

Penyimpanan pada Suhu Chiller 

 

Hasil pengujian Aktivitas Antioksidan (% Discoloration) buttercream dengan berbagai 

konsentrasi penambahan pewarna yang disimpan pada suhu chiller dapat dilihat pada Tabel 

3. 
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Tabel 3. Aktivitas antioksidan (% Discoloration) Buttercream dengan Konsentrasi Berbeda yang Disimpan pada Suhu 

Chiller 

Konsentrasi Pewarna Aktivitas Antioksidan (% Discoloration) 

Hari ke-0 Hari ke-1 Hari ke-2 Hari ke-3 Hari ke-5 Hari ke-7 

Kontrol 5.203±0.779
a1 

4.236±0.544
b1 

3.828±0.334
b1 

3.139±0.392
c1

 1.972±0.155
d1 

0.606±0.099
e1

 

Konsentrasi 20% 8.271±0.326
a2 

7.402±0.579
b2 

6.774±0.
373ab2 

6.203±0.598
c2 

5.334±0.560
d2 

3.924±0.728
e2 

Konsentrasi 30% 13.192±0.829
a3 

11.628±0.682
b3 

10.594±0.374
c3 

10.324±0.252
c3 

9.274±0.173
d3 

8.654±0.932
d3 

Konsentrasi 40% 19.375±0.473
a4 

16.635±0.629
b4 

14.901±0.505
c4 

14.350±0.502
c4 

13.319±0.612
d4 

11.335±0.466
e4 

Keterangan: 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 

 Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar kolom dalam tingkat kepercayaan 95% (<0.05) berdasarkan 

uji One Way Anova dengan menggunakan uji wilayah ganda Duncan sebagai uji beda 

 Nilai dengan superscript berupa angka menunjukkan adanya perbedaan nyata antar baris dalam tingkat kepercayaan 95% (<0.05) berdasarkan uji 

One Way Anova dengan menggunakan uji wilayah ganda Duncan sebagai uji beda 
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Berdasarkan Tabel 3., dan Gambar 7., dapat diketahui bahwa aktivitas antioksidan pada 

buttercream dengan berbagai penambahan konsentrasi pewarna mengalami penurunan 

selama dilakukan penyimpanan dalam chiller. Selain itu, semakin besar penambahan 

konsentrasi pewarna alami menunjukkan aktivitas antioksidan yang semakin besar yang 

ditunjukkan dengan nilai % discoloration yang semakin besar. Nilai % discoloration pada 

buttercream terendah ada pada penambahan dengan pewarna sintetis, sedangkan nilai % 

discolorration tertinggi ada pada penambahan konsentrasi pewarna alami sebesar 40%. 

Selain itu, dapat diketahui bahwa aktivitas antioksidan pada buttercream yang ditambahkan 

dengan pewarna sintetis mengalami tingkat penurunan yang lebih drastis jika dibandingkan 

dengan buttercream yang ditambahkan dengan pewarna alami pada berbagai konsentrasi. 

 

3.3 Total Antosianin 

3.3.1 Total Antosianin Buttercream yang Disimpan pada Suhu Ruang 

Total antosianin pada buttercream dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Total Antosianin Buttercream dengan Konsentrasi Berbeda yang Disimpan 

pada Suhu Ruang 

Konsentrasi Pewarna Total Antosianin 

Hari ke-0 Hari ke-3 

Kontrol 1.596±0.182
a1 

0.826±0.415
b1 

Konsentrasi 20% 4.714±0.223
a2 

3.403±0.167
b2 

Konsentrasi 30% 8.360±0.442
a3 

6.975±0.352
b3 

Konsentrasi 40% 18.946±2.426
a4 

13.464±1.783
b4 

Keterangan: 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 

 Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar kolom dalam 

tingkat kepercayaan 95% (<0.05) berdasarkan uji beda T. 

 Nilai dengan superscript berupa angka menunjukkan adanya perbedaan nyata antar baris dalam 

tingkat kepercayaan 95% (<0.05) berdasarkan uji One Way Anova dengan menggunakan uji wilayah 

ganda Duncan sebagai uji beda 

 

Berdasarkan Tabel 4., dapat diketahui bahwa total antosianin pada masing-masing 

buttercream mengalami penurunan ketika disimpan selama 3 hari pada suhu ruang. Selain 

itu, dapat diketahui pula bahwa semakin besar penambahan pewarna alami maka semakin 

besar pula total antosianinnya. Nilai total antosianin paling kecil terdapat pada buttercream 
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yang ditambahkan menggunakan pewarna sintetis, sedangkan nilai total antosianin paling 

besar terdapat pada buttercream yang ditambahkan dengan konsentrasi pewarna alami 

sebesar 40%. 

 

3.1.2. Total Antosianin Buttercream yang Disimpan pada Suhu Chiller 

Total antosianin buttercream pada penyimpanan suhu chiller dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Total Antosianin Buttercream dengan Konsentrasi Berbeda yang Disimpan 

pada Suhu Chiller 

Konsentrasi Pewarna Total Antosianin 

Hari ke-0 Hari ke-7 

Kontrol 1.596±0.182
a1 

0.397±0.055
b1 

Konsentrasi 20% 4.714±0.223
a2 

2.527±0.278
b2 

Konsentrasi 30% 8.360±0.442
a3 

5.816±0.470
b3 

Konsentrasi 40% 18.946±2.426
a4 

10.008±0.665
b4 

Keterangan: 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 

 Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar kolom dalam 

tingkat kepercayaan 95% (<0.05) berdasarkan uji beda T. 

 Nilai dengan superscript berupa angka menunjukkan adanya perbedaan nyata antar baris dalam 

tingkat kepercayaan 95% (<0.05) berdasarkan uji One Way Anova dengan menggunakan uji wilayah 

ganda Duncan sebagai uji beda 

 

Berdasarkan Tabel 5., dapat diketahui bahwa total antosianin pada keseluruhan buttercream 

mengalami penurunan ketika dilakukan penyimpanan selama 7 hari pada suhu chiller. Total 

antosianin buttercream dengan penambahan konsentrasi pewarna alami yang lebih sedikit 

menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan penambahan konsentrasi yang 

lebih banyak. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa nilai total antosianin paling tinggi 

terdapat pada buttercream yang ditambahkan dengan konsentrasi pewarna paling besar 

yaitu 40%, sedangkan total antosianin paling kecil terdapat pada buttercream yang 

ditambahkan menggunakan pewarna sintetis. 
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3.4 Pengujian TBA 

Pengujian TBA dilakukan untuk mengetahui tingkat ketengikan pada sampel buttercream 

selama disimpan pada suhu ruang dan suhu chiller. Nilai TBA tersebut dinyatakan sebagai 

mg malonaldehid per kg minyak. 

 

3.4.1 Pengujian TBA Buttercream yang Disimpan pada Suhu Ruang 

Perbandingan nilai TBA buttercream dengan berbagai konsentrasi penambahan pewarna 

yang disimpan selama 3 hari pada suhu ruang dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. TBA Buttercream pada Berbagai Konsentrasi selama Penyimpanan pada 

Suhu Ruang 

 

Berdasarkan Gambar 8., dapat diketahui bahwa tingkat ketengikan meningkat secara drastis 

pada hari ke 1 untuk buttercream kontrol, buttercream dengan penambahan pewarna alami 

sebanyak 20%, serta buttercream dengan penambahan pewarna alami sebanyak 30%. 

Sedangkan pada buttercream dengan penambahan pewarna alami sebesar 40% baru 

mengalami kenaikan tingkat ketengikan secara drastis pada hari ke 3 selama disimpan pada 

suhu ruang. 

 

Nilai TBA buttercream ketika disimpan pada suhu ruang dapat dilihat pada Tabel 6. 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0 1 2 3

TB
A

 

Waktu Penyimpanan 

Kontrol

20%

30%

40%



25 

 

 

 

Tabel 6. Hasil TBA Buttercream dengan Konsentrasi Berbeda yang Disimpan pada Suhu Ruang 

Konsentrasi Pewarna TBA 

Hari ke-0 Hari ke-1 Hari ke-2 Hari ke-3 

Kontrol 0.023±0.001
a1 

0.073±0.001
b1 

0.091±0.003
c1 

0.108±0.003
d1 

Konsentrasi 20% 0.017±0.001
a2 

0.053±0.003
b2 

0.069±0.002
c2 

0.086±0.004
d2 

Konsentrasi 30% 0.015±0.001
a3 

0.047±0.001
b3 

0.063±0.001
c3 

0.081±0.003
d3 

Konsentrasi 40% 0.013±0.001
a4 

0.025±0.002
b4 

0.039±0.001
c4 

0.067±0.001
d4 

Keterangan: 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 

 Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar kolom dalam tingkat kepercayaan 95% (<0.05) berdasarkan 

uji One Way Anova dengan menggunakan uji wilayah ganda Duncan sebagai uji beda 

 Nilai dengan superscript berupa angka menunjukkan adanya perbedaan nyata antar baris dalam tingkat kepercayaan 95% (<0.05) berdasarkan uji 

One Way Anova dengan menggunakan uji wilayah ganda Duncan sebagai uji beda 
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Berdasarkan Tabel 6., dapat dilihat bahwa nilai ketengikan buttercream semakin meningkat 

seiring dengan lamanya penyimpanan pada suhu ruang. Nilai TBA paling tinggi pada 

buttercream ketika telah disimpan selama 3 hari pada suhu ruang, sedangkan nilai TBA 

paling rendah terdapat pada buttercream yang belum mengalami penyimpanan. Selain itu, 

dapat diketahui pula bahwa nilai ketengikan semakin rendah pada penambahan konsentrasi 

pewarna alami yang semakin besar, yaitu 40%. Sedangkan nilai ketengikan paling tinggi 

terdapat pada buttercream yang diwarnai dengan pewarna sintetis.  

 

3.4.2 Pengujian TBA Buttercream yang Disimpan pada Suhu Chiller 

Perbandingan nilai TBA pada buttercream ketika dilakukan penyimpanan selama 7 hari 

pada suhu chiller dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. TBA Buttercream yang Disimpan pada Suhu Chiller 

 

Dari Gambar 9., dapat dilihat bahwa tingkat ketengikan pada buttercream kontrol, 

buttercream dengan kosentrasi pewarna alami 20%, dan buttercream dengan konsentrasi 

pewarna alami 30% mengalami peningkatan yang drastis pada hari ke 2. Sedangkan pada 

buttercream dengan penambahan pewarna alami sebanyak 40% tidak mengalami 

peningkatan tingkat ketengikan yang signifikan selama penyimpanan pada suhu chiller. 
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Tabel 7. Hasil TBA Buttercream pada Berbagai Konsentrasi yang Disimpan pada Suhu Chiller 

Konsentrasi 

Pewarna 

TBA 

Hari ke-0 Hari ke-1 Hari ke-2 Hari ke-3 Hari ke-5 Hari ke-7 

Kontrol 0.023±0.001
a1 

0.030±0.001
b1 

0.083±0.002
c1 

0.092±0.002
d1 

0.104±0.006
e1 

0.131±0.003
f1 

Konsentrasi 

20% 0.018±0.001
a2 

0.023±0.002
b2 

0.071±0.003
c2 

0.073±0.002
d2 

0.083±0.002
e2 

0.108±0.002
f2 

Konsentrasi 

30% 0.015±0.001
a3 

0.017±0.002
a3 

0.053±0.004
b3 

0.063±0.001
c3 

0.071±0.003
d3 

0.094±0.003
e3 

Konsentrasi 

40% 0.011±0.002
a4 

0.017±0.001
b3 

0.031±0.002
c4 

0.038±0.001
d4 

0.048±0.002
e4 

0.060±0.005
f4 

Keterangan: 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 

 Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar kolom dalam tingkat kepercayaan 95% (<0.05) berdasarkan 

uji One Way Anova dengan menggunakan uji wilayah ganda Duncan sebagai uji beda 

 Nilai dengan superscript berupa angka menunjukkan adanya perbedaan nyata antar baris dalam tingkat kepercayaan 95% (<0.05) berdasarkan uji 

One Way Anova dengan menggunakan uji wilayah ganda Duncan sebagai uji beda 
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Berdasarkan Tabel 7., dapat diketahui bahwa tingkat ketengikan pada buttercream akan 

semakin meningkat selama penyimpanan pada suhu chiller yang dinyatakan dengan 

semakin besarnya nilai TBA. Selain itu, dapat diketahui pula nilai TBA akan semakin 

rendah pada buttercream yang ditambahkan dengan konsentrasi pewarna yang semakin 

besar. Nilai TBA paling rendah terdapat pada buttercream dengan penambahan konsentrasi 

40% dan belum mengalami penyimpanan, sedangkan nilai TBA paling tinggi ada pada 

buttercream dengan penambahan menggunakan pewarna sintetis (sebagai kontrol) yang 

telah mengalami penyimpanan selama 7 hari pada suhu chiller.  

 

3.5 Intensitas Warna menggunakan Kromameter 

Pengujian intensitas warna pada buttercream dilakukan menggunakan kromameter, dengan 

hasil berupa nilai L*, a*, dan b*. Nilai L* menyatakan tingkat kecerahan, dan nilai a* 

menyatakan kemerahan (positif) dan kehijauan (negatif), sedangkan nilai b* menunjukkan 

nilai kekuningan (positif) dan kebiruan (negatif). Pengujian intensitas warna dilakukan 

pada buttercream yang ditambahkan pewarna alami dan sintetis (kontrol) dengan perlakuan 

penyimpanan pada suhu ruang dan suhu chiller. 

 

3.5.1 Intensitas Warna Buttercream yang Disimpan pada Suhu Ruang 

Intensitas warna buttercream selama penyimpanan pada suhu ruang dapat dilihat pada 

Tabel 8. 
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Tabel 8. Intensitas Warna Buttercream dengan Berbagai Konsentrasi Pewarna yang 

Disimpan pada Suhu Ruang 

 Konsentrasi 

Pewarna 

Intensitas Warna 

Hari ke-0 Hari ke-1 Hari ke-2 Hari ke-3 

    

 

 

L* 

Kontrol 65.990±3.501
a1 

69.290±6.233
a1 

78.451±0.821
b1 

79.245±1.467
b1 

Konsentrasi 

20% 61.961±1.647
a2 

63.313±1.614
a1 

67.350±1.059
b2 

67.865±1.277
b2 

Konsentrasi 

30% 53.545±3.154
a3 

55.126±2.911
a2 

61.751±2.371
b3 

63.791±1.857
b3 

Konsentrasi 

40% 46.321±3.051
a4 

48.111±4.296
a3 

57.866±1.853
b4 

59.023±0.832
b4 

 

 

a* 

Kontrol 12.226±0.426
b1 

11.821±0.533
ab1 

11.140±2.250
a1 

10.393±0.871
ab1 

Konsentrasi 

20% 26.050±3.966
a2 

25.378±3.975
a2 

24.746±4.916
a2 

24.478±3.775
a2 

Konsentrasi 

30% 29.066±3.275
c2 

28.128±3.708
bc2 

25.071±2.083
a2 

23.606±1.024
ab2 

Konsentrasi 

40% 35.670±0.471
c3 

31.630±1.454
b3 

31.493±1.785
a3 

29.028±2.042
b3 

 

 

b* 

Kontrol 1.400±0.701
c1 

2.316±0.125
c1 

3.651±0.389
b1 

3.921±0.428
a1 

Konsentrasi 

20% 1.085±0.365
c12 

1.280±0.258
ab2 

1.696±0.244
a2 

2.158±0.558
b2 

Konsentrasi 

30% 0.668±0.098
a2 

0.686±0.264
a3 

1.528±0.619
b2 

1.973±0.687
b2 

Konsentrasi 

40% 

-

4.176±0.588
ab3 

-3.765±0.662
b4 

-3.593±0.586
a3 

-3.018±0.153
a3 

Keterangan: 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 

 Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar kolom dalam 

tingkat kepercayaan 95% (<0.05) berdasarkan uji One Way Anova dengan menggunakan uji wilayah 

ganda Duncan sebagai uji beda 

 Nilai dengan superscript berupa angka menunjukkan adanya perbedaan nyata antar baris dalam 

tingkat kepercayaan 95% (<0.05) berdasarkan uji One Way Anova dengan menggunakan uji wilayah 

ganda Duncan sebagai uji beda 

 

Berdasarkan Tabel 8., dapat diketahui bahwa perbedaan perlakuan penyimpanan 

buttercream menghasilkan perubahan pada intensitas warna buttercream. Pada komponen 

L* (Lightness) dapat dilihat bahwa semakin lama penyimpanan maka nilai L* semakin 

besar yang berarti warna yang dihasilkan semakin terang. Selain itu, nilai L* semakin kecil 

pada penambahan konsentrasi pewarna alami yang semakin besar yang menunjukkan 

intensitas warna buttercream semakin gelap. Nilai L* paling besar terdapat pada 

buttercream yang ditambahkan dengan pewarna sintetis (kontrol) dan telah disimpan 
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selama 3 hari pada suhu ruang, sedangkan nilai L* paling kecil ada pada buttercream yang 

ditambahkan dengan konsentrasi pewarna alami paling banyak yaitu sebesar 40% dan 

belum mengalami penyimpanan. Secara keseluruhan, lamanya penyimpanan memberikan 

perbedaan yang signifikan pada tingkat kecerahan buttercream. 

 

Untuk komponen a* (redness), dapat diketahui bahwa semakin lama penyimpanan maka 

tingkat kemerahan akan semakin memudar yang ditunjukkan dengan semakin kecilnya nilai 

a* (redness). Oleh karena itu dapat dilihat bahwa nilai a* paling kecil terdapat pada 

buttercream yang telah disimpan selama 3 hari pada suhu ruang, sedangkan nilai a* paling 

besar terdapat pada buttercream yang belum mengalami penyimpanan. Selain itu, semakin 

besar konsentrasi penambahan pewarna alami menyebabkan nilai a* semakin besar karena 

warna yang dihasilkan semakin merah. 

 

Pada komponen b* (blueness), dapat diketahui bahwa semakin lama penyimpanan maka 

tingkat kebiruan semakin memudar yang ditandai dengan semakin besarnya nilai b*. Oleh 

karena itu, nilai b* paling tinggi ada pada buttercream yang telah disimpan selama 3 hari 

pada suhu ruang, sedangkan nilai b* paling rendah ada pada buttercream yang belum 

mengalami penyimpanan. Selain itu, semakin besar konsentrasi penambahan pewarna alami 

menunjukkan nilai b* yang semakin kecil yang menyatakan tingkat kebiruan yang semakin 

tinggi. Buttercream dengan penambahan konsentrasi semakin tinggi akan menghasilkan 

warna yang semakin biru-merah. 

 

3.5.2 Intensitas Warna Buttercream yang Disimpan pada Suhu Chiller 

Intensitas warna buttercream selama penyimpanan pada suhu ruang dapat dilihat pada 

Tabel 9. 
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Tabel 9. Intensitas Warna Buttercream dengan Berbagai Konsentrasi Pewarna yang Disimpan pada Suhu Chiller 

  Konsentr

asi 

Pewarna 

Intensitas Warna 

Hari ke-0 Hari ke-1 Hari ke-2 Hari ke-3 Hari ke-5 Hari ke-7 

 

L* 

Kontrol 65.990±3.501
a1 

68.350±5.224
a1 

75.341±2.750
b1 

77.015±2.484
bc1 

80.125±5.488
bc1 

81.373±5.177
c1 

Kon 20% 61.961±1.647
a2 

64.758±4.047
ab1 

64.625±1.935
ab2 

65.611±2.736
ab2 

69.678±6.232
b2 

69.705±7.989
b2 

Kon 30% 53.545±3.156
a3 

55.740±4.651
a2 

61.885±0.395
b3 

60.028±1.069
b3 

61.525±2.551
b3 

62.835±5.370
b23 

Kon 40% 46.321±3.051
a4 

48.548±7.506
ab3 

54.301±1.413
bc4 

54.178±1.610
bc4 

59.156±6.370
c3 

57.583±8.240
c3 

 

 

a* 

Kontrol 13.468±0.469
bc1 

12.718±0.219
ab1 

11.995±0.601
c1 

11.838±0.425
ab1 

10.973±2.379
a1 

10.580±0.945
a1 

Kon 20% 26.873±4.855
a2 

26.346±6.935
a2 

26.050±3.966
a2 

25.828±6.235
a2 

20.930±0.468
a2 

20.910±0.421
a2 

Kon 30% 30.303±3.514
c2 

28.038±1.719
bc2 

27.141±0.599
ab2 

25.543±0.460
ab2 

25.268±2.078
a3 

25.071±2.083
a3 

Kon 40% 34.641±1.543
b3 

33.038±2.876
ab3 

32.500±1.284
ab3 

32.333±1.291
ab3 

31.493±1.785
a4 

30.751±2.421
a4 

 

 

b* 

Kontrol 1.276±1.108
a1 

1.453±0.272
a1 

1.753±1.107
a1 

1.926±0.701
a1 

2.680±1.357
a1 

2.721±1.857
a1 

Kon 20% 1.045±0.313
b1 

1.403±0.228
b1 

1.441±0.288
a1 

1.596±0.366
a1 

2.405±1.762
a1 

2.581±1.695
a1 

Kon 30% 1.118±0.339
a1 

1.276±0.218
a1 

1.366±0.341
a1 

1.445±0.700
a1 

1.490±0.732
a1 

1.616±0.562
a1 

Kon 40% -5.166±0.699
a2 

-4.068±0.252
b2 

-4.173±0.129
a2 

-3.898±0.458
a2 

-1.621±2.603
a2 

-1.583±2.694
b2 

Keterangan: 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 

 Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar kolom dalam tingkat kepercayaan 95% (<0.05) berdasarkan 

uji One Way Anova dengan menggunakan uji wilayah ganda Duncan sebagai uji beda 

 Nilai dengan superscript berupa angka menunjukkan adanya perbedaan nyata antar baris dalam tingkat kepercayaan 95% (<0.05) berdasarkan uji 

One Way Anova dengan menggunakan uji wilayah ganda Duncan sebagai uji beda 
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Berdasarkan Tabel 9., dapat dilihat bahwa nilai L* (lightness) akan semakin besar ketika 

dilakukan penyimpanan yang semakin lama pada suhu chiller. Selain itu, nilai L* semakin 

besar pada penambahan konsentrasi pewarna alami yang semakin kecil menunjukkan 

intensitas warna buttercream semakin terang. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa nilai 

L* paling besar terdapat pada buttercream yang ditambahkan dengan pewarna sintetis 

(kontrol) dan telah disimpan selama 7 hari pada suhu chiller, dan nilai L* paling kecil 

terdapat pada buttercream yang ditambahkan dengan konsentrasi pewarna alami 40% dan 

belum disimpan (hari ke-0) 

 

Komponen a* (redness) pada Tabel 9., diketahui bahwa pada penyimpanan yang semakin 

lama pada suhu chiller maka tingkat kemerahan akan menurun. Selain itu, semakin besar 

konsentrasi penambahan pewarna ke dalam buttercream akan meningkatkan intensitas 

kemerahan pada buttercream. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa nilai a* (redness) 

paling kecil terdapat pada buttercream yang ditambahkan dengan pewarna sintetis (kontrol) 

serta telah disimpan selama 7 hari pada suhu chiller, sedangkan nilai a* (redness) paling 

besar terdapat pada buttercream yang ditambahkan konsentrasi pewarna alami 40% dan 

belum disimpan pada suhu chiller. 

 

Sedangkan untuk komponen b* (blueness), dapat diketahui bahwa intensitas kebiruan 

semakin menurun ketika dilakukan penyimpanan pada suhu ruang. Intensitas b* juga 

semakin meningkat pada buttercream yang ditambahkan pewarna alami semakin banyak. 

Oleh karena itu, intensitas warna b* (blueness) paling tinggi ada pada buttercream kontrol 

yang telah disimpan pada suhu chiller selama 7 hari, sedangkan intensitas b* (blueness) 

paling rendah terdapat pada buttercream dengan konsentrasi pewarna 40% dan belum 

mengalami penyimpanan pada suhu chiller.  

 

3.6 Karakteristik Organoleptik 

Hasil analisa rating sensori buttercream dapat dilihat pada Tabel 10., dan Gambar 10. 
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Tabel 10. Karakteristik Organoleptik Buttercream 

Konsentrasi 

Pewarna 

Parameter 

Warna Rasa Aroma Overall 

Kontrol 1.500±0.504
a 

3.417±0.645
a 

2.750±0.856
a 

1.817±0.650
a 

Konsentrasi 

20% 3.483±0.503
b 

3.483±0.536
a 

2.850±0.798
a 

3.267±0.548
b 

Konsentrasi 

30% 3.550±0.501
b 

3.083±0.787
b 

2.900±0.774
a 

3.133±0.566
b 

Konsentrasi 

40% 2.233±0.721
c 

1.667±0.628
c 

2.833±0.826
a 

2.133±0.700
c 

Keterangan: 

1. Nilai dalam tabel merupakan nilai mean ± standar deviasi 

2. Nilai dengan superscript yang berbeda menyatakan adanya beda nyata antar perlakuan pada tingkat 

kepercayaan 95% (p<0,05) dengan uji Kruskal Wallis yang dilanjutkan dengan uji Mann Whitney. 

Nilai: 1 = sangat tidak suka, 2 = tidak suka, 3 = suka, dan 4 =  sangat suka. 

 

Berdasarkan Tabel 10., dapat diketahui bahwa analisa sensori dilakukan pada 4 sampel 

buttercream dengan metode rating. Pengujian sensori meliputi 4 parameter, yaitu parameter 

warna, rasa, aroma, serta overall dengan penilaian 1 (sangat tidak suka) hingga 4 (sangat 

suka). Untuk parameter warna, aroma dan overall, dapat diketahui bahwa panelis paling 

tertarik pada konsentrasi 30% dan 20% (nilai paling mendekati 4), dan paling tidak suka 

pada buttercream kontrol (menggunakan pewarna sintetis) dengan nilai yang semakin 

mendekati 1. Pada parameter rasa, dapat dilihat bahwa panelis suka pada buttercream 

kontrol dan pada penambahan pewarna alami 20%, sedangkan rasa yang paling tidak 

disukai ada pada buttercream dengan konsentrasi 40%. 
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Gambar 10. Hasil Uji Organoleptik pada Buttercream 

 

Berdasarkan Gambar 10., dapat diketahui bahwa buttercream kontrol memiliki tingkat 

kesukaan paling tinggi pada parameter rasa, sedangkan yang paling tidak disukai yaitu 

buttercream dengan konsentrasi 40%. Pada parameter warna dan overall, yang memiliki 

tingkat kesukaan tinggi yaitu buttercream dengan konsentrasi 20% dan 30%, sedangkan 

yang paling tidak disukai yaitu buttercream kontrol. Sedangkan dari aspek aroma, secara 

keseluruhan tidak ada perbedaan nyata. Dari diagram dapat diketahui bahwa semakin besar 

luasan menunjukkan tingkat kesukaan yang semakin tinggi. Sedangkan semakin tidak 

disukai akan menghasilkan luasan yang semakin kecil pada diagram. 
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