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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Royal icing atau icing decoration merupakan suatu emulsi berwarna putih yang terbuat dari 

campuran putih telur dan icing sugar, yang sering digunakan dalam produk bakery sebagai 

dekorasi untuk kue, sugar cookies, cupcake, dan lain sebagainya (Holding, 1987). Selain 

menambah keindahan dari produk bakery tersebut, royal icing juga dapat menambah mutu 

dari produk tersebut yaitu dari segi rasa, dimana royal icing pada umumnya memiliki rasa 

yang manis, dan dapat melindungi permukaan kue/produk bakery lainnya dari udara luar. 

Royal icing juga mudah diaplikasikan karena memiliki wujud awal berupa cairan kental yang 

nantinya dapat mengeras dan kering setelah didiamkan pada suhu dan kelembaban yang 

sesuai sehingga lebih fleksibel untuk dibentuk pada saat dekorasi kue (Holding, 1987).  

Royal icing memiliki kemudahan untuk diaplikasikan dalam produk bakery tertentu, namun 

memiliki kelemahan yaitu cenderung tidak stabil selama penyimpanan. Ketidakstabilan pada 

royal icing ditandai dengan keretakan pada royal icing yang sudah mengeras dan kering, 

serta berwarna kekuningan setelah beberapa hari penyimpanan. Oleh karena itu, pada 

pembuatan royal icing biasanya ditambahkan penstabil atau penstabil berupa asam untuk 

menstabilkan royal icing selama penyimpanan. Dari berbagai formulasi royal icing 

didapatkan penggunaan jenis penstabil yang berbeda-beda. Namun belum diketahui pasti 

mengenai jenis penstabil yang paling baik digunakan dalam pembuatan royal icing maupun 

karakteristik dari royal icing yang dihasilkan dengan menggunakan jenis penstabil yang 

berbeda. Penstabil yang paling banyak digunakan adalah sari buah lemon. Namun, harga 

lemon cukup mahal di pasaran, sehingga beberapa formulasi yang lain menggunakan 

subtitusi sari buah lemon yaitu cream of tartar dan cuka dapur dengan harga yang lebih 

murah dan mudah didapatkan, serta bahan tersebut tidak cepat rusak seperti halnya pada buah 

lemon. Penggunaan penstabil yang berbeda dalam pembuatan royal icing dapat 

mempengaruhi karakteristik royal icing yang dihasilkan. Maka dari itu perlu dilakukan 

penelitian mengenai perbedaan karakteristik royal icing yang dihasilkan dengan jenis 
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penstabil yang berbeda sehingga dapat diketahui formulasi royal icing yang paling optimal 

dan stabil selama penyimpanan.   

1.2.  Tinjauan Pustaka 

1.2.1.  Royal Icing 

Royal icing merupakan suatu emulsi berwarna putih yang sering digunakan dalam produk 

bakery sebagai dekorasi atau coating untuk kue, sugar cookies, cupcake, dan lain sebagainya. 

Emulsi ini pada dasarnya berupa meringue yang terbuat dari campuran putih telur ayam dan 

icing sugar. Namun biasanya dalam pembuatan royal icing diberi bahan tambahan berupa 

flavor, penstabil, maupun pewarna untuk meningkatkan kualitas dari royal icing itu sendiri 

(Holding, 1987).  

Royal icing pertama kali dikenalkan oleh William Jarrin pada abad ke-18 dimana prinsip dari 

royal icing tersebut masih asing pada dunia kuliner maupun confectionery. Royal icing 

dengan konsep pembuatan mirip meringue terus berkembang hingga awal abad ke-19 dimana 

royal icing tersebut banyak menggantikan tipe icing sebelumnya yang digunakan dalam 

melapisi kue. Kemudian pada tahun 1840 para innovator kuliner dari Jerman mulai 

memperkenalkan teknik piping royal icing untuk dekorasi kue, cookies, dan produk bakery 

lainnya (Davidson, 2014).  

Komposisi bahan pembuatan akan mempengaruhi karakteristik dari royal icing itu sendiri. 

Menurut Gisslen (2007), komposisi dari royal icing secara umum adalah 125 g putih telur 

untuk setiap 1 kg icing sugar yang menghasilkan konsistensi royal icing yang cukup kental 

dan fleksibel sehingga dapat diaplikasikan hampir di semua permukaan kue, cookies, biskuit, 

dan produk bakery lainnya. Karena wujudnya yang berupa cairan kental dan mudah 

diaplikasikan (fleksibel), royal icing banyak digunakan sebagai edible decoration untuk 

produk bakery.  

1.2.2. Gula  

Gula merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan royal icing. Gula yang sering 

digunakan dalam produk bakery berupa sukrosa (gula tebu) dalam bentuk kristal maupun 
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dalam bentuk cair. Fungsi gula dalam produk bakery selain memberi rasa manis, juga 

berperan dalam memberi warna pada produk (karamelisasi dan Mailard), maupun berperan 

dalam mengikat air karena sifatnya yang cenderung higroskopis. Sifat higroskopis dari gula 

inilah yang nantinya berperan dalam menentukan konsistensi dari royal icing dimana gula 

akan mengikat air dan protein dari putih telur dan membentuk suatu emulsi yang homogen. 

Semakin kecil ukuran kristal gula yang digunakan, semakin bersifat higroskopis. Maka dari 

itu pada pembuatan royal icing menggunakan jenis gula icing sugar (Figoni, 2008). Selain 

itu, gula pada pembuatan royal icing juga berperan sebagai sumber kristalisasi terutama 

sukrosa yang memiliki kecenderungan untuk membentuk kristal, serta menstabilkan foam 

protein (putih telur yang sudah dikocok hingga terbentuk foam) menjadi konsistensi yang 

lebih padat setelah kering (Greweling, 2013).  

Icing sugar atau yang lebih dikenal dengan powdered sugar/confectioners’ sugar terdiri dari 

kristal sukrosa yang dihaluskan sampai berbentuk bubuk. Icing sugar biasanya tersedia 

dalam berbagai derajat halusnya butiran kristal sukrosa. Derajat kehalusan dari icing sugar 

biasanya ditandakan dengan “X”. Apabila semakin banyak “X” maka menandakan bahwa 

semakin halus butiran kristal laktosa dari icing sugar tersebut. Icing sugar yang sering 

digunakan dalam produk bakery adalah tipe 6X untuk dusting diatas kue, donat, maupun 

cookies dan 10X untuk royal icing, buttercream, serta edible decoration lainnya. Pada 

umumnya, karena icing sugar/powdered sugar/confectioners’ sugar terbuat dari kristal 

sukrosa yang dihaluskan hingga berbentuk bubuk, maka perlu diberi bahan tambahan berupa 

pati jagung (cornstarch) sebanyak 3% untuk mencegah supaya gula tidak menggumpal 

selama penyimpanan (Greweling, 2013). 

1.2.3. Putih Telur 

Selain gula, telur juga merupakan bahan utama dari pembuatan royal icing. Bagian dari telur 

yang digunakan dalam pembuatan royal icing adalah putih telur. Salah satu jenis protein pada 

putih telur yang berperan penting dalam pembuatan royal icing adalah globulin sebagai 

foaming agent. Protein albumen (sekitar 9,7-10,6%) dari putih telur biasanya digunakan pada 

produk confectionery karena berperan dalam membentuk foam yang dapat memberikan 

volume pada beberapa produk seperti marshmallow, meringue, royal Icing, dan sebagainya 



4 
 

 
 

(Hui, 2006). Ketika putih telur dikocok dengan kecepatan tinggi, maka protein akan 

terdenaturasi (unfolding). Dalam proses pengocokan (mixing) udara dari luar akan 

terinkorporasikan kedalam putih telur yang sedang dikocok. Kemudian protein yang 

terdenaturasi tersebut akan memerangkap udara dari luar membentuk suatu gelembung kecil-

kecil menjadi foam. Foam tersebut yang berfungsi dalam memberi volume pada produk 

confectionery salah satunya adalah royal icing (Greweling, 2013). Selain globulin, pada putih 

telur juga terdapat ovalbumin dan ovomucin. Ovalbumin berperan dalam membentuk 

jembatan disulfida pada permukaan gelembung udara pada saat protein unfolding sehingga 

dapat meningkatkan stabilitas foam (Hui, 2006). Ovomucin juga berperan dalam 

meningkatkan stabilitas foam dengan membentuk membran tebal di sekitar gelembung udara 

pada foam untuk mencegah terjadinya leaking yang nantinya akan menyebabkan gelembung 

udara pecah dan collapse (volume foam menurun) (Hui, 2006). Gambar 1 (Greweling, 2013) 

menunjukan proses foaming pada putih telur:  

 

a)                              b)                                  c) 

Gambar 1. Proses Foaming pada Putih Telur 

 a) Protein pada putih telur sebelum terdenaturasi, b) Protein yang telah mengalami 

denaturasi (unfolding) karena pengocokan, c) Protein yang terdenaturasi memerangkap 

gelembung udara  

 

Pada saat putih telur dikocok, akan mengalami 4 tahap yaitu foamy, soft peak, stiff peak, dan 

overwhipped. Untuk pembuatan royal Icing sugar, putih telur perlu dikocok hingga mencapai 

tahap foamy terlebih dahulu, kemudian baru ditambahkan dengan penstabil. Tujuan dari 

penambahan penstabil pada saat tahap foamy adalah untuk membantu menurunkan pH 

hingga mencapai titik isoelektrik globulin sebagai foaming agent dari putih telur (sekitar 5,4) 



5 
 

 
 

sehingga akan mempercepat terjadinya denaturasi (unfolding) (Howitt et al., 1932). 

Kemudian dilakukan pengocokan hingga mencapai tahap stiff peak. Gambar 2 (The Big Bake 

Theory, 2011) menunjukkan tahap pengocokan pada putih telur: 

 

Gambar 2. Tahap Pengocokan pada Putih Telur 

a) tahap foamy, b) tahap soft peaks, c) tahap stiff peaks, d) tahap overwhipped 

 

Tahap stiff peak merupakan tahap krusial pada pembuatan royal icing, karena apabila tidak 

dikocok hingga mencapai tahap stiff peak maka royal Icing yang dihasilkan kurang 

bervolume, cenderung luber, dan tidak memiliki struktur yang kokoh sehingga susah 

diaplikasikan pada berbagai produk bakery. Gambar 3 (The Big Bake Theory, 2011) 

merupakan perbedaan dari royal Icing dengan putih telur yang dikocok hingga stiff peak dan 

yang tidak dikocok hingga stiff peak: 

a) b) 

c) d) 
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Gambar 3. Royal Icing Tidak Stiff Peak dan Stiff Peak 

a) putih telur tidak dikocok hingga stiff peak, b) putih telur dikocok hingga stiff peak 

 

1.2.4. Penstabil  

Pada pembuatan royal icing, selain menggunakan bahan utama berupa putih telur dan icing 

sugar juga terdapat beberapa bahan tambahan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas 

dari royal icing itu sendiri salah satunya adalah penstabil. Royal icing dikatakan stabil apabila 

dapat mempertahankan struktur/volume, tidak memisah, dan tidak memiliki tekstur berpasir 

(Figoni, 2008). Tujuan dari penggunaan penstabil adalah untuk menstabilkan royal icing 

terutama selama pengocokan putih telur dan juga selama penyimpanan. Penstabil yang 

digunakan pada umumnya berupa asam, misalnya cream of tartar, lemon juice, dan vinegar. 

Menurut Figoni (2008), asam dapat menstabilkan campuran putih telur dan icing sugar 

(meringue) dengan mempercepat denaturasi protein albumen (unfolding). Selain itu, 

penambahan asam dapat meningkatkan kemampuan foaming dari putih telur dengan 

menurunkan pH hingga mendekati titik isoelektrik protein albumen yang menyebabkan 

protein terdenaturasi (unfolding) dan mengontrol kristalisasi gula sehingga tekstur royal 

icing tidak berpasir (Oldham et al., 2000).    

Acid potassium tartrate atau yang lebih dikenal dengan cream of tartar banyak digunakan 

pada produk bakery, salah satunya dalam pembuatan royal icing. Peran dari cream of tartar 

dalam pembuatan royal icing adalah sebagai penstabil, dimana cream of tartar yang 

merupakan asam ditambahkan kedalam putih telur yang dikocok akan menurunkan pH dan 

menstabilkan sistem foam putih telur (Barmore, 1934; Bailey, 1935; Waniska & Kinsella 

(1979) dalam Oldham et al., 2000). Selain itu, Figoni (2008) juga menyatakan bahwa 

b) 
a) 

http://bigbaketheory.com/wp-content/uploads/2011/12/DSCN4348.jpg
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penambahan asam berupa cream of tartar akan menghasilkan meringue atau royal icing yang 

berwarna lebih putih dan cerah. Akan tetapi penggunaan cream of tartar yang berlebihan 

akan menyebabkan rasa royal icing yang terlalu asam atau off-taste sehingga penggunaan 

batas optimum untuk cream of tartar adalah sekitar 2,5 gram per satu putih telur (± 45 gram) 

(Oldham et al., 2000).  

Selain menggunakan cream of tartar dalam menstabilkan royal icing, dapat digunakan sari 

lemon atau vinegar (Figoni, 2008). Menurut Penniston et al. (2008), asam sitrat banyak 

terkonsentrasi pada sari lemon yang mengandung asam sitrat sebanyak 0,05 g/ml. Asam 

tersebut yang nantinya dapat menurunkan pH dari putih telur sehingga dapat menghasilkan 

foam yang stabil. Selain itu adanya penambahan asam sitrat dari sari lemon tidak hanya 

menurunkan pH royal icing saja, namun juga dapat menstabilkan royal icing selama 

penyimpanan sehingga lebih tahan lama, begitu juga dengan penambahan cream of tartar 

maupun vinegar atau cuka dapur (Figoni, 2008). 

Vinegar atau yang lebih dikenal dengan cuka dapur banyak digunakan dalam dunia kuliner 

sebagai bahan additive yang dapat meningkatkan kualitas suatu makanan. Selain itu, cuka 

dapur juga banyak digunakan sebagai bahan pengawet misalnya ditambahkan dalam manisan 

buah, asinan, dan lainnya. Hal tersebut disebabkan karena cuka dapur memiliki pH cukup 

rendah dan mengandung asam lemah yaitu asam asetat. Pada industri konvensional vinegar, 

asam asetat dapat diperoleh dengan 2 cara yaitu secara alami menggunakan fermentasi 

alkohol, yang kemudian dilanjutkan dengan konversi alkohol menjadi asam asetat dan 

pembuatan asam asetat sintesis dari bahan kimia (CH3COOH) (Wen-Ching Ko et al., 2013).  

Pada pembuatan royal icing, vinegar yang sering digunakan adalah cuka dapur konvensional 

yang merupakan asam asetat sintesis (25% asam asetat), karena harganya yang lebih murah 

dan dapat digunakan dalam jumlah sedikit untuk suatu batch besar. Penggunaan dari cuka 

dapur ini pada dasarnya sama dengan penstabil lain untuk royal icing yaitu untuk 

menurunkan pH, menstabilkan foam putih telur, dan sekaligus sebagai pengawet selama 

penyimpanan. Akan tetapi penggunaan vinegar juga perlu diperhatikan supaya royal icing 

tidak off-taste karena terlalu asam dan aroma vinegar yang terlalu kuat dapat mengganggu 

kualitas sensori dari royal icing (Figoni, 2008).  
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Analisis yang dapat dilakukan untuk mengetahui kualitas royal icing adalah sebagai berikut: 

 Pengujian Kadar Air 

Pengujian kadar air pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui perubahan kadar air 

dari royal icing selama penyimpanan. Semakin lama penyimpanan maka kadar airnya akan 

semakin berkurang (produk disimpan dalam wadah tertutup) karena perubahan wujud royal 

icing dari fase liquid kental menjadi padat. Kadar air juga berkaitan dengan tekstur dari royal 

icing. Semakin besar kadar air produk maka akan semakin lunak teksturnya, begitu juga 

sebaliknya (Putri, 2012).  

 Pengujian pH 

Pengujian derajat keasaman juga dilakukan terhadap royal icing terutama karena adanya 

penambahan penstabil berupa asam, maka pH produk tersebut akan cenderung asam. Dalam 

pengujian derajat keasaman, semakin banyak konsentrasi ion H+, maka pH akan semakin 

rendah/asam. Asam organik dalam suatu produk pangan dapat terurai menjadi gas 

karbondioksida (CO2) dan H2O selama penyimpanan. Hal tersebut menyebabkan 

konsentrasi ion H+ dari asam organik berkurang sehingga pH produk akan naik (Anjani, 

2003). Derajat keasaman (pH) produk akan berubah seiring dengan waktu penyimpanan, 

sehingga diperlukan pengujian pH. 

 Pengujian Tekstur 

Tekstur dari royal icing merupakan komponen penting dari kualitas produk tersebut. Apabila 

terlalu keras maka royal icing akan kurang diminati oleh konsumen, sedangkan apabila 

terlalu lunak, maka struktur dari royal icing tersebut tidak kokoh dan tidak stabil selama 

penyimpanan. Tekstur sangat dipengaruhi oleh kadar air produk itu sendiri. Jika kadar air 

produk semakin rendah selama penyimpanan, maka teksturnya akan semakin keras, begitu 

juga sebaliknya (Putri, 2012).  

 Pengujian Warna 
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Dalam menentukan kualitas royal icing, warna merupakan salah satu atribut yang paling 

penting karena berkaitan dengan penampilan fisik dari produk. Warna dari royal icing tanpa 

penambahan pewarna makanan adalah putih cerah. Warna tersebut juga dapat dipengaruhi 

oleh komposisi bahan salah satunya adalah jenis penstabil. Semakin lama penyimpanan 

maka kecerahan warna dari royal icing akan berkurang karena kualitasnya yang sudah mulai 

menurun terutama untuk royal icing dengan bahan baku putih telur ayam segar.  

 Pengujian Organoleptik 

Pengujian organoleptik ditujukan untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap 

royal icing dengan menggunakan penstabil yang berbeda. Atribut yang diujikan adalah 

warna, tekstur, aroma, rasa, dan mouthfeel.  

1.3.  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan jenis penstabil 

yang berbeda terhadap karakteristik fisikokimia dan organoleptik royal Icing dan mengetahui 

jenis penstabil yang dapat menghasilkan royal icing paling optimal dan stabil selama 

penyimpanan 


