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4. PEMBAHASAN  

 

4.1 Aktivitas Antioksidan 

Antioksidan merupakan salah satu senyawa aktif yang terkandung pada berbagai jenis buah 

dan sayuran, salah satunya kubis merah (Brassica oleracea). 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. Senyawa antioksidan yang terkandung dalam kubis merah yaitu antosianin 

(Ahmadiani et al., 2014).  

 

Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan pada buttercream sebelum disimpan, selama 

disimpan pada suhu ruang (25-30
o
C) selama 3 hari, serta selama disimpan pada suhu chiller 

(0-5
o
C) selama 7 hari. Pada penyimpanan suhu ruang, dilakukan pengujian aktivitas 

antioksidan pada hari ke-0, hari ke-1, hari ke-2, dan hari ke-3, sedangkan pengujian 

aktivitas antioksidan untuk penyimpanan suhu chiller dilakukan pada hari ke-0, hari ke-1, 

hari ke-2, hari ke-3, hari ke-5, serta hari ke-7. Hasil pengujian aktivitas antioksidan (% 

discoloration) buttercream yang disimpan pada suhu ruang (25-30
o
C) dapat dilihat pada 

Tabel 2. dan Gambar 6. Aktivitas antioksidan pada buttercream mengalami penurunan 

secara signifikan seiring dengan lamanya penyimpanan yang dilakukan pada suhu ruang 

(25-30
o
C). Terjadinya penurunan dikarenakan antioksidan melakukan aktivitas menangkal 

radikal bebas yang terbentuk selama penyimpanan (Ahmadiani et al., 2014). Selama 

penyimpanan, buttercream mengalami ketengikan yang disebabkan oleh berbagai faktor 

seperti cahaya, oksigen, suhu tinggi, dan sebagainya (Ozturk & Cakmakci, 2006).  

 

Aktivitas antioksidan buttercream selama dilakukan penyimpanan selama 7 hari pada suhu 

chiller dapat dilihat pada Tabel 3. dan Gambar 7. Penurunan secara signifikan aktivitas 

antioksidan selama penyimpanan juga terjadi ketika buttercream disimpan pada suhu 

chiller (0-5
o
C). Ozturk & Cakmakci (2006) mengatakan bahwa penyimpanan makanan 
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pada suhu yang rendah tidak dapat menghentikan proses oksidasi yang biasanya disebut 

sebagai autoksidasi. Oleh karena itu, pada suhu chiller (0-5
o
C) juga tetap terjadi proses 

oksidasi yang menyebabkan aktivitas antioksidan selama disimpan mengalami penurunan 

yang signifikan. Penurunan aktivitas antioksidan dapat disebabkan karena faktor oksigen 

dimana selama penyimpanan pada suhu ruang maupun suhu chiller, buttercream disimpan 

dalam wadah plastik berjenis polipropilen (PP). Sesuai dengan teori Patras et al. (2010) 

bahwa oksigen sangat mempengaruhi laju degradasi pigmen antosianin yang memiliki 

aktivitas antioksidan. Selama penyimpanan, buttercream dikondisikan dalam suasana gelap 

(seminimal mungkin terpapar cahaya). 

 

Penurunan aktivitas antioksidan dari hari 0 hingga hari ke 3 ketika dibandingkan antara 

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

o
C) tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan (Lampiran 1.3). Menurut Effat et al. (2009), antosianin sebagai antioksidan dari 

kubis merah akan mengalami penurunan secara signifikan ketika terpapar suhu 80
o
C 

selama 3 jam sebanyak 1%. Oleh karena itu, penyimpanan pada suhu ruang (25-30
o
C) dan 

suhu chiller (0-5
o
C) tidak terdapat perbedaan nilai yang signifikan. Secara keseluruhan, 

aktivitas antioksidan yang disimpan pada suhu ruang maupun suhu chiller terdapat 

penurunan yang signifikan setiap harinya pada berbagai konsentrasi penambahan pewarna 

alami maupun kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa waktu penyimpanan sangat 

berpengaruh pada stabilitas aktivitas antioksidan. Clifford (2000) mengatakan bahwa waktu 

penyimpanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas antosianin, 

dimana antosianin berperan sebagai antioksidan.  

 

Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas antioksidan akan meningkat semakin banyaknya 

penambahan pewarna alami yang ditambahkan karena pewarna alami yang ditambahkan 

mengandung pigmen antosianin dimana antosianin merupakan senyawa yang berperan baik 

sebagai antioksidan (Ahmadiani et al., 2014). Ozturk & Cakmakci (2006) menambahkan 

bahwa aktivitas antioksidan dalam pangan berkaitan dengan konsentrasi antioksidan dalam 

pangan. Semakin tinggi konsentrasi antioksidan dalam pangan, maka aktivitas antioksidan 

akan semakin tinggi dan kemampuan dalam menghambat oksidasi dalam pangan semakin 
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baik. Selain itu, aktivitas antioksidan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti komposisi 

makanan, suhu penyimpanan, serta paparan oksigen dan cahaya (Ozturk & Cakmakci, 

2006). 

 

Aktivitas antioksidan paling rendah dimiliki oleh buttercream yang ditambahkan dengan 

pewarna sintetis ungu. Komposisi yang terkandung dalam pewarna sintetis ini antara lain 

air, propilen glikol, serta pewarna yaitu biru berlian CI 42090 dan Karmoisin CI 14720. 

Propilen glikol sering digunakan dalam pewarna sintetis dengan tujuan untuk melarutkan 

pewarna. Barel et al. (2009) mengatakan bahwa propilen glikol digunakan untuk 

melarutkan bahan yanglarut maupun tidak larut dalam air, dan dalam pewarna makanan 

berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan mikroorganisme. Menurut Karunia (2013), 

pewarna makanan sintetik karmoisin memberikan warna merah segar ketika diaplikasikan 

pada makanan, sedangkan pewarna makanan sintetik biru berlian memberikan warna biru 

ketika ditambahkan dalam makanan. Namun kedua pewarna tersebut memiliki batas 

penggunaan, karena ketika digunakan melebihi batas penggunaan dapat beresiko 

menimbulkan kanker serta alergi pada kulit (Karunia, 2013). Berdasarkan PER KBPOM no 

37 (2013) mengenai Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pewarna, batas 

penggunaan pewarna karmoisin maupun biru berlian untuk dekorasi produk bakery yaitu 30 

mg/kg bahan pangan. Tidak adanya kandungan antioksidan sintetis dalam pewarna sintetis 

yang menyebabkan aktivitas antioksidan dalam buttercream sangat rendah. Adanya 

aktivitas antioksidan tersebut dapat diperoleh dari kandungan butter sebagai bahan dasar 

pembuatan buttercream. Komposisi dari butter yang digunakan pada penelitian yaitu 

minyak nabati, perisa identik alami, pewarna beta karoten (CI 40800), pengemulsi nabati 

yang mengandung antioksidan alfa tokoferol dan askorbil palmiat, serta antioksidan BHA. 

 

4.2 Total Antosianin 

Antosianin merupakan komponen flavonoid yang paling banyak terkandung dalam buah 

dan sayuran. Hendry & Houghton (1996) mengatakan bahwa antosianin merupakan pigmen 

alami yang tidak bersifat toksik bagi tubuh manusia, serta tidak menyebabkan mutasi 

genetika. Selain tidak toksik, antosianin bahkan memiliki aktivitas antioksidan yang dalam 
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tubuh manusia dapat mencegah kanker, diabetes, penyakit jantung dan syaraf (Patras et al., 

2010). Pigmen antosianin dapat terdegradasi oleh suhu proses maupun penyimpanan yang 

dapat berdampak pada perubahan warna dan nilai nutrisi (Patras et al., 2010). Faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi kestabilan antosianin antara lain suhu, waktu proses dan 

penyimpanan, adanya oksigen, enzim, aktivitas mikroorganisme, nilai pH, serta paparan 

cahaya (Clifford, 2000). Penentuan total antosianin dilakukan dengan metode pH 

diferensial, yaitu digunakan pH 1 dan pH 4,5. Menurut Giusti & Wrolstad (2001), pH 1 

digunakan karena pada pH tersebut terbentuk senyawa berwarna yaitu kation oksonium 

atau flavium dari antosianin. Sedangkan pH 4,5 digunakan karena membentuk senyawa 

karbol atau hemikel yang tidak berwarna. Hal ini menunjukkan bahwa antosianin dapat 

berubah warna pada tingkat keasaman yang berbeda (Clifford, 2000). 

 

Hasil analisis total antosianin buttercream setelah penyimpanan di suhu ruang (25-30
o
C) 

dapat dilihat pada Tabel 4. Total antosianin akan mengalami penurunan yang signifikan 

setelah dilakukan penyimpanan pada suhu ruang. Hal ini terjadi karena antosianin akan 

mengalami kerusakan ketika dilakukan penyimpanan (Clifford, 2000). Dalam penyimpanan 

suhu ruang maupun chiller, paparan cahaya pada buttercream tidak terjadi karena dalam 

disimpan dalam kondisi gelap. Namun, selama penyimpanan buttercream terpapar oleh 

oksigen karena hanya disimpan pada wadah plastik polipropilen (PP). Clifford (2000) 

mengatakan bahwa adanya oksigen dapat mempengaruhi stabilitas antosianin. Oksigen 

sangat mempengaruhi laju degradasi antosianin baik melalui mekanisme langsung maupun 

melalui agen pengoksidasi (Patras et al., 2010). Dengan adanya oksigen, enzim seperti 

polifenol oksidase akan mengkatalis terjadinya oksidasi asam klorogenik membentuk o-

kuinon dan kemudian o-kuinon bereaksi dengan antosianin yang menyebabkan antosianin 

terdegradasi (Kader et al., 1999).  

 

Hasil pengujian total antosianin setelah mengalami penyimpanan suhu chiller (0-5
o
C) dapat 

dilihat pada Tabel 5. Pada penyimpanan suhu chiller, total antosianin juga mengalami 

penurunan pada hari ke 7. Hal ini juga dapat terjadi karena adanya paparan oksigen selama 

penyimpanan dalam wadah plastik PE. Hasil analisis total antosianin sebelum dan disimpan 
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pada suhu chiller terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

penurunan terjadi cukup signifikan pada buttercream dengan penambahan pewarna sintetis 

maupun dengan penambahan pewarna alami pada berbagai konsentrasi.  

 

Pada penambahan pewarna alami yang semakin banyak menyebabkan semakin meningkat 

pula kandungan antosianin di dalamnya. Pada pengujian total antosianin setelah disimpan, 

total antosianin paling tinggi ada pada buttercream dengan penambahan pewarna alami 

sebesar 40% karena semakin banyaknya penambahan pewarna alami yang mengandung 

antosianin di awal akan menyebabkan kandungan antosianin setelah penyimpanan juga 

semakin banyak. Hal ini disebabkan karena konsentrasi antosianin setelah penyimpanan 

dan laju penurunan total antosianin dipengaruhi oleh konsentrasi awal antosianin 

ditambahkan dalam produk (Patras et al., 2010). Sedangkan total antosianin paling rendah 

terdapat pada buttercream yang ditambahkan dengan pewarna sintetis. Komposisi pewarna 

sintetis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain air, propilen glikol, serta pewarna 

yaitu biru berlian CI 42090 dan Karmoisin CI 14720. Pewarna biru berlian dan karmoisin 

merupakan zat warna sintetis yang tidak mengandung antosianin, sehingga ketika 

ditambahkan pada buttercream menghasilkan nilai antosianin yang paling kecil.  

 

4.3 Tingkat Ketengikan dengan Metode TBA 

Oksidasi lemak merupakan masalah utama dalam proses pengolahan dan penyimpanan 

makanan berbahan dasar lemak atau makanan yang mengandung lemak (Ozturk & 

Cakmakci, 2006). Terjadinya oksidasi lemak pada pangan dapat ditandai dengan berbagai 

perubahan, seperti pada warna, tekstur, flavor, serta nilai nutrisi (Ozturk & Cakmakci, 

2006). Oksidasi lemak menyebabkan ketengikan pada makanan, yang berpengaruh baik 

pada kesehatan manusia maupun secara ekonomi (Ozturk & Cakmakci, 2006). Penambahan 

antioksidan dalam pangan dapat menurunkan laju ketengikan (Ozturk & Cakmakci, 2006). 

Antioksidan sintetis yang biasa digunakan antara lain butylated hydroxyanisole (BHA) dan 

butylated hydroxytoluene (BHT) (Ozturk & Cakmakci, 2006). Sedangkan antioksidan alami 

dapat diperoleh dari buah dan sayur, seperti kubis merah. Kubis merah mengandung 

pigmen antosianin yang juga berperan sebagai antioksidan (Patras et al., 2010). 
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Ketengikan dalam makanan dapat terjadi karena adanya kandungan lemak dalam pangan, 

yang teroksidasi oleh berbagai faktor selama dilakukan penyimpanan hingga mengalami 

kerusakan. Pengukuran tingkat ketengikan perlu dilakukan dalam upaya menentukan 

kualitas dari suatu produk pangan. Pengujian tingkat ketengikan dilakukan menggunakan 

metode Thiobarbituric acid (TBA). Schmedes (1989) mengatakan bahwa metode yang 

paling sering digunakan dalam mengukur perubahan oksidatif pada produk pangan yaitu 

metode Thiobarbituric acid (TBA). Pengujian TBA digunakan untuk mengukur konsentrasi 

dari produk oksidasi sekunder aldehid (biasanya malonaldehid) dan keton (Farag et al., 

1990).  

 

Hasil analisis pengujian TBA buttercream yang disimpan pada suhu ruang dapat dilihat 

pada Tabel 6. dan Gambar 8. Sedangkan hasil pengujian TBA buttercream yang disimpan 

suhu chiller dapat dilihat pada Tabel 7 dan Gambar 9. Tingkat ketengikan pada seluruh 

buttercream mengalami peningkatan seiring dengan waktu penyimpanan yang semakin 

lama pada suhu ruang (25-30
o
C). Tingkat kenaikan pada seluruh buttercream terlihat secara 

signifikan, yang berarti buttercream semakin tengik setiap harinya selama disimpan. 

Tingkat ketengikan pada penyimpanan suhu chiller juga mengalami kenaikan seiring 

dengan lamanya penyimpanan. Secara keseluruhan, tingkat kenaikan dari ketengikan 

selama disimpan pada suhu chiller terlihat nyata yang berarti selama penyimpanan pada 

suhu chiller proses oksidasi masih terjadi dan mengalami peningkatan setiap harinya. Hal 

ini sesuai dengan teori Ozturk & Cakmakci (2006), bahwa ketengikan oksidatif akan 

meningkat selama waktu penyimpanan.  

 

Ketengikan dapat terjadi karena adanya paparan oksigen, karena buttercream diletakkan 

pada wadah plastik bening jenis polipropilen (PP). Ozturk & Cakmakci (2006) mengatakan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi oksidasi lemak antara lain suhu tinggi, oksigen, 

cahaya, kehadiran logam seperti besi dan tembaga. Ketika disimpan pada suhu ruang (25-

30
o
C) maupun suhu chiller, buttercream tidak mengalami paparan cahaya karena berada 

dalam kondisi gelap sehingga proses oksidasi terjadi salah satunya disebabkan oleh 

oksigen. Menurut Ozturk & Cakmakci (2006), penyimpanan pangan yang terbuat dari 
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butter pada kondisi gelap dapat meningkatkan umur simpan produk karena mengurangi laju 

ketengikan yang disebabkan oleh paparan cahaya.  

 

Selain itu, tingkat ketengikan juga dipengaruhi oleh banyaknya konsentrasi penambahan 

pigmen antosianin ke dalam buttercream. Tingkat ketengikan selama penyimpanan baik 

suhu ruang maupun suhu chiller semakin rendah ketika dilakukan penambahan konsentrasi 

pigmen antosianin yang semakin banyak yaitu 40%. Konsentrasi pewarna dalam 

buttercream berkaitan dengan aktivitas antioksidan yang mampu mencegah adanya 

oksidasi (Ahmadiani et al., 2014). Oleh karena itu, semakin banyak penambahan pigmen 

antosianin tersebut, maka tingkat ketengikan dapat semakin dihambat selama dilakukan 

penyimpanan. Sedangkan nilai ketengikan paling tinggi terdapat pada buttercream kontrol, 

karena pada pewarna sintetis tidak mengandung antioksidan. Komposisi yang terkandung 

dalam pewarna ini antara lain air, propilen glikol, serta pewarna yaitu biru berlian CI 42090 

dan Karmoisin CI 14720. Adanya penghambatan proses ketengikan terjadi karena adanya 

kandungan antioksidan sintetis dalam butter yang digunakan. . Komposisi dari butter yang 

digunakan pada penelitian yaitu minyak nabati, perisa identik alami, pewarna beta karoten 

(CI 40800), pengemulsi nabati yang mengandung antioksidan alfa tokoferol dan askorbil 

palmiat, serta antioksidan BHA. Namun, tingkat penghambatan akan lebih efektif pada 

buttercream yang ditambahkan dengan pewarna alami karena konsentrasi antioksidan 

dalam buttercream semakin banyak.  

 

Apabila tingkat ketengikan pada penyimpanan suhu ruang dan suhu chiller dibandingkan, 

pada buttercream kontrol dan buttercream dengan konsentrasi penambahan pewarna alami 

30% tidak terlihat secara signifikan, sedangkan untuk buttercream dengan konsentrasi 

penambahan pewarna alami 20% dan 40% terlihat secara signifikan. Lambatnya tingkat 

ketengikan pada buttercream dipengaruhi oleh adanya penambahan antioksidan dari 

pigmen antosianin, dimana antosianin sebagai antioksidan dari kubis merah hanya 

mengalami penurunan secara signifikan ketika terpapar suhu 80
o
C selama 3 jam sebanyak 

1% (Effat et al., 2009). Oleh karena itu, pada perbedaan suhu ruang (25-30
o
C) dan suhu 

chiller (0-5
o
C) tidak memberikan perbedaan yang nyata pada antioksidan dalam 
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menghambat tingkat ketengikan. Namun, faktor-faktor lain tetap mempengaruhi adanya 

oksidasi. Ozturk & Cakmakci (2006) mengatakan bahwa faktor yang memicu terjadinya 

oksidasi seperti suhu dimana suhu yang semakin tinggi akan mempercepat proses oksidasi. 

Selain itu, faktor-faktor lain dapat memicu terjadinya oksidasi seperti paparan oksigen, 

cahaya, kehadiran logam seperti besi dan tembaga (Ozturk & Cakmakci, 2006). Hal ini 

memungkinkan adanya perbedaan yang terlihat secara signifikan pada buttercream dengan 

konsentrasi penambahan pewarna alami 20% dan 40%. 

 

4.4 Intensitas Warna 

Pengujian intensitas warna pada buttercream dilakukan menggunakan alat kromameter, 

yang hasilnya dinyatakan dalam nilai L*, a*, b*. Nilai L* yang terbaca pada kromameter 

menyatakan tingkat kecerahan (lightness) dengan rentang nilai positif (semakin cerah) dan 

negatif (semakin gelap). Nilai a* pada kromameter memiliki 2 rentang nilai, yaitu nilai 

positif (semakin kemerahan atau redness) hingga negatif (semakin kehijauan atau 

greenness). Sedangkan nilai b* yang positif menunjukkan kekuningan (yellowness) hingga 

nilai negatif yang menyatakan kebiruan (blueness) (MacDougall, 2002). Nilai L*, a*, dan 

b* akan terbaca pada kromameter ketika sampel ditempatkan pada wadah plastik yang 

bening. 

 

Hasil pengujian intensitas warna buttercream yang disimpan pada suhu ruang dapat dilihat 

pada Tabel 8 dan intensitas warna buttercream yang disimpan pada suhu rendah dalam 

chiller dapat dilihat pada Tabel 9. Tingkat kecerahan (nilai L*) semakin meningkat seiring 

dengan lamanya penyimpanan yang ditunjukkan dengan nilai L* paling tinggi dimiliki 

buttercream setelah disimpan selama 3 hari pada suhu ruang dan 7 hari pada suhu chiller. 

Hal ini dapat terjadi karena adanya kerusakan antosianin sebagai pigmen warna dalam 

buttercream. Mulyawanti et al. (2018) mengatakan bahwa nilai L* (lightness) antosianin 

meningkat seiring dengan lamanya penyimpanan, dan disebabkan oleh terdegradasinya 

pigmen antosianin. Patras et al. (2010) menambahkan bahwa pigmen antosianin akan 

terdegradasi oleh lamanya penyimpanan yang dapat berdampak pada perubahan warna. 

Dimana faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan antosianin antara lain suhu, waktu 
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proses dan penyimpanan, adanya oksigen, enzim, aktivitas mikroorganisme, nilai pH, serta 

paparan cahaya (Clifford, 2000). Selain adanya kerusakan dari antosianin seiring 

penyimpanan, proses oksidasi pada buttercream juga berpengaruh pada perubahan warna 

buttercream. Ozturk & Cakmakci (2006) mengatakan bahwa oksidasi lemak pada pangan 

dapat ditandai dengan berbagai perubahan salah satunya terjadi perubahan warna. Warna 

buttercream yang semakin putih atau cerah terjadi karena pigmen antosianin mulai 

terdegradasi, dan warna dasar butter yang digunakan yaitu putih. Perubahan warna pada 

seluruh buttercream yang disimpan pada suhu ruang maupun suhu chiller terlihat berbeda 

secara signifikan pada hari ke 2, yang berarti pada hari ke-0 dan ke-1 perubahan warna 

tidak terlalu nyata. 

 

Nilai L* (lightness) semakin kecil pada penambahan konsentrasi pewarna alami yang 

semakin banyak, hal ini dikarenakan semakin banyaknya pewarna alami yang dimasukkan 

warna pada permukaan buttercream menjadi semakin gelap. Sedangkan warna paling cerah 

dimiliki oleh buttercream kontrol. Warna yang dihasilkan ketika ditambahkan dengan 

pewarna sintetis yaitu putih-kepinkan, karena ketika ditambahkan lebih banyak lagi warna 

yang dihasilkan cenderung abu-kehitaman. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya pigmen 

pewarna yang ditambahkan, pigmen antosianin yang terkandung semakin banyak dan 

tingkat kecerahan dalam buttercream semakin rendah.  

 

Nilai a* buttercream yang telah mengalami penyimpanan juga dapat dilihat pada Tabel 8 

(disimpan di suhu ruang) dan Tabel 9 (disimpan di suhu chiller). Semakin lama 

penyimpanan, nilai a* yang didapatkan semakin rendah dikarenakan intensitas warna 

merah yang semakin menurun. Karena besarnya nilai a* (positif) menunjukkan warna yang 

semakin merah (MacDougall, 2000). Hal ini sesuai dengan teori Mulyawanti et al. (2018) 

bahwa nilai a* akan semakin menurun ketika dilakukan pemrosesan maupun penyimpanan 

karena adanya degradasi dari pigmen antosianin. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa 

nilai a* paling kecil ketika buttercream telah disimpan, dan nilai a* paling besar terdapat 

pada buttercream sebelum mengalami penyimpanan baik pada suhu ruang maupun suhu 

chiller. Intensitas warna kemerahan yang memudar disebabkan karena rusaknya pigmen 
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antosianin yang terkandung dalam pewarna alami, yang juga berkaitan dengan adanya 

proses oksidasi dalam buttercream tersebut (Ozturk & Cakmakci, 2006). Patras et al. 

(2010) mengatakan bahwa pigmen antosianin akan terdegradasi oleh waktu penyimpanan 

yang dapat berdampak pada perubahan warna. 

 

Berkaitan dengan konsentrasi penambahan pewarna, nilai a* (redness) akan semakin 

meningkat seiring dengan semakin banyaknya penambahan pewarna. Pada penambahan 

pewarna yang semakin banyak, menunjukkan bahwa pigmen antosianin yang ditambahkan 

ke dalam buttercream semakin banyak sehingga intensitas warna merah dalam buttercream 

tersebut semakin tinggi pula. Kawiji et al. (2014) mengatakan bahwa pigmen antosianin 

dapat memberikan warna merah, dan akan mengalami perubahan warna ketika dilakukan 

perubahan tingkat keasaman. 

 

Selain itu kecerahan dan intensitas warna merah, juga dilakukan pengujian intensitas warna 

biru pada buttercream yang dinyatakan dengan nilai b*. Dari hasil pengamatan diketahui 

bahwa nilai b* semakin meningkat seiring dengan waktu penyimpanan yang semakin lama. 

Meningkatnya nilai b* menunjukkan bahwa warna biru pada buttercream mengalami 

penurunan yang signifikan, dimana hal ini berkaitan dengan stabilitas pigmen antosianin 

yang ditambahkan dalam buttercream. Sama seperti intensitas warna kemerahan, intensitas 

warna kebiruan juga memudar ketika disimpan pada suhu ruang. Hal ini sesuai dengan teori 

Patras et al. (2010) bahwa antosianin dapat mengalami kerusakan ketika disimpan yang 

menyebabkan terjadinya pemudaran warna. Berkaitan dengan konsentrasi penambahan 

pewarna, nilai b* akan semakin rendah pada penambahan konsentrasi pewarna alami yang 

semakin banyak. Hal ini disebabkan oleh pigmen antosianin dalam pewarna alami yang 

memberikan warna merah-kebiruan (ungu) dalam buttercream. 

 

4.5 Karakteristik Sensori 

Sensori dilakukan untuk menguji karakteristik organoleptik buttercream pada beberapa 

parameter, yaitu warna, rasa, aroma, serta keseluruhan (overall). Pengujian dilakukan 

dengan panelis tidak terlatih sebanyak 60 orang. Nilai yang disediakan untuk panelis yaitu 
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1 (sangat tidak suka) hingga 4 (sangat suka). Sensori dilakukan dengan menggunakan 

carrier product yaitu sponge cake. Pengujian sensori dilakukan menggunakan metode 

rating, yang berarti penilaian oleh panelis terhadap tingkat penerimaan boleh sama antar 

sampel. Tujuan dari penggunaan metode rating yaitu untuk mengetahui seberapa disukai 

buttercream oleh panelis, sehingga tingkat penerimaan boleh menghasilkan nilai yang 

sama. Panelis dihimbau untuk menilai sampel buttercream secara berurutan yaitu dari 

warna, aroma, rasa, dan terakhir keseluruhan (overall). Hal ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengurangi bias dalam penilaiain warna oleh karena adanya rasa kubis yang cukup 

terasa pada buttercream dengan konsentrasi paling besar. 

 

Hasil analisis sensori pada berbagai parameter dapat dilihat pada Tabel 10. Pada parameter 

warna, dapat diketahui bahwa warna yang paling tidak disukai yang ditunjukkan dengan 

nilai rata-rata yang paling rendah (mendekati 1) yaitu warna pada buttercream kontrol 

(ditambahkan dengan pewarna sintetis). Sedangkan warna yang disukai yang ditunjukkan 

dengan nilai rata-rata yang mendekati 4 yaitu warna pada buttercream dengan penambahan 

pewarna alami sebanyak 20% dan 30%. 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. Kecilnya penerimaan panelis pada buttercream 

kontrol dapat disebabkan karena warna ungu yang sangat terang sehingga kurang menarik. 

Pewarna sintetis yang digunakan tidak dapat menghasilkan warna yang cukup pekat, karena 

ketika ditambahkan pada jumlah yang lebih banyak warna yang keluar cenderung lebih 

abu-abu kehitaman. Sedangkan ketika warna yang ditambahkan lebih sedikit tidak 

menunjukkan warna pink-keungunan, melainkan warna putih-kepinkan.  

 

Warna pada buttercream dengan penambahan pewarna alami sebesar 40% memiliki nilai 

rata-rata sekitar 2, yang berarti tidak disukai oleh panelis. Hal ini terjadi karena warna ungu 

yang dihasilkan terlalu pekat, namun tidak menunjukkan warna abu-abu kehitaman seperti 

pewarna sintetis. Dan warna yang disukai oleh panelis yaitu pada penambahan pewarna 

alami konsentrasi 20% atau 30% yang ditunjukkan dengan dengan nilai sekitar 3 serta pada 
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pengujian SPSS menunjukkan bahwa pada kedua konsentrasi tersebut penerimaan panelis 

tidak beda secara nyata. Hal ini berarti penambahan pewarna alami pada konsentrasi 20% 

dan 30% menghasilkan warna pink-keunguan yang tepat dan paling disukai oleh panelis. 

 

Selain warna, dilakukan pula pengujian pada parameter aroma. Menurut Tarwendah (2017), 

aroma dalam suatu bahan pangan dapat direspon oleh manusia ketika senyawa volatil 

dalam bahan pangan tersebut masuk ke dalam rongga hidung manusia dan direspon oleh 

sistem olfaktori dalam saluran pernapasan manusia. Senyawa aroma bersifat mudah 

menguap (volatil) dan butuh konsentrasi yang cukup tepat supaya dapat berinteraksi dengan 

reseptor indra penciuman manusia (Tarwendah, 2017). Pada parameter aroma, hasil analisis 

sensori menunjukkan bahwa seluruh panelis dapat menerima buttercream pada seluruh 

konsentrasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat penerimaan panelis pada seluruh 

buttercream tidak beda secara signifikan. Hal ini dapat terjadi karena penambahan ekstrak 

vanili yang ditambahkan pada buttercream dari seluruh konsentrasi sama, sehingga aroma 

yang tercium yaitu vanili dengan kekuatan yang sama. Aroma kubis merah yang digunakan 

sebagai pewarna alami dapat ditutupi oleh aroma vanili dari ekstrak yang ditambahkan. 

Setyaningsih et al. (2007) mengatakan bahwa ekstrak vanili sering ditambahkan dalam 

bahan pangan untuk menambahkan citarasa (flavor). Salah satu senyawa yang terkandung 

dalam ekstrak vanili sintetik yaitu vanillin atau etil vanillin, dimana terdeteksi lebih dari 

seratus senyawa atsiri di dalamnya (Setyaningsih et al., 2007). Penambahan ekstrak 

dilakukan untuk menutupi aroma dari bahan pangan suatu produk yang menyengat atau 

tidak dapat diterima oleh manusia (Setyaningsih et al., 2007). 

 

Panjaitan et al. (2018) mengatakan bahwa rasa merupakan salah satu atribut yang turut 

menentukan tingkat kesukaan konsumen dalam suat produk pangan dan dapat timbul 

karena adanya rangsangan kimiawi oleh lidah sebagai indra pengecap. Oleh karena itu, 

dilakukan pula pengujian pada atribut rasa. Pada parameter rasa, buttercream yang paling 

disukai oleh panelis yaitu buttercream kontrol dan buttercream dengan penambahan 

pewarna alami sebanyak 20%. Hasil pengujian pada kedua buttercream tersebut 

menunjukkan hasil yang tidak berbeda secara nyata, yang berarti penerimaan panelis 
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terhadap kedua buttercream hampir sama. Hal ini dapat disebabkan karena rasa kubis 

merah sebagai pewarna yang tidak terasa pada kedua sampel buttercream tersebut, 

melainkan hanya ada rasa manis dengan aroma vanili. Sedangkan pada buttercream dengan 

penambahan pewarna alami sebesar 30% mulai menunjukkan rasa kubis merah sehingga 

penerimaan panelis terhadap buttercream menurun dan terdapat perbedaan secara nyata 

dengan buttercream yang lain. Rasa buttercream yang paling tidak dapat disukai oleh 

panelis yaitu buttercream dengan penambahan pewarna alami sebanyak 40% yang 

disebabkan karena rasa kubis merah yang terasa terlalu kuat. 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. Oleh karena itu, pencampuran kubis merah dalam produk 

pangan yang semakin banyak akan menyebabkan rasa getir dari kubis merah yang semakin 

kuat (Panjaitan et al., 2018). 

 

Para parameter keseluruhan (overall), dapat diketahui bahwa buttercream yang paling 

disukai oleh panelis yaitu buttercream dengan penambahan pewarna alami sebanyak 20% 

dan 30%. Pada pengujian, kedua buttercream tersebut memiliki nilai yang tidak beda secara 

nyata. Hal ini berarti panelis dapat menerima dan menyukai ketika buttercream 

ditambahkan dengan pewarna alami sebanyak 20% dan 30%. Sedangkan yang paling tidak 

dapat disukai oleh panelis yaitu buttercream kontrol yang ditunjukkan dengan nilai yang 

paling rendah (sekitar 1). Hal ini dapat diakibatkan karena penilaian warna pada 

buttercream kontrol paling rendah, sedangkan warna merupakan aspek pertama yang 

mempengaruhi persepsi dan penerimaan konsumen terhadap suatu produk (Pathare & 

Opara, 2013). Dari keseluruhan parameter pengujian, dapat diketahui bahwa buttercream 

yang paling disukai oleh panelis yaitu buttercream dengan penambahan pewarna alami 

kubis merah sebesar 20% karena dengan warna, aroma, dan overall yang disukai sama 

dengan buttercream konsentrasi 30%, buttercream dengan konsentrasi penambahan 

pewarna alami 20% memiliki rasa yang paling disukai dan terdapat nilai yang berbeda 

nyata dengan buttercream konsentrasi 30%. 


