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4. PEMBAHASAN 

4.1.  Formulasi dan Pembuatan Royal Icing  

Pada penelitian ini pembuatan royal icing membutuhkan bahan utama yaitu putih telur ayam, 

icing sugar, dan penstabil. Formulasi royal icing yang digunakan berdasarkan beberapa 

referensi yang telah dimodifikasi melalui uji pendahuluan seperti yang tertera pada metode 

pembuatan pada bab sebelumnya. Dalam proses pembuatannya, putih telur ayam yang 

digunakan dalam kondisi suhu ruang dimana menurut Licciardello et al. (2012), untuk 

memisahkan antara putih telur dan kuning telur lebih mudah dilakukan pada telur suhu 

refrigerator akan tetapi dalam pengocokan/ whipping putih telur ayam suhu ruang akan 

menghasilkan volume yang lebih besar dibandingkan yang telah disimpan di suhu 

refrigerator (± 4℃) terutama dalam menghasilkan foam meringue seperti halnya pada royal 

icing. Selain itu juga harus dipastikan supaya tidak ada sedikitpun kuning telur yang 

tercampur ke dalam putih telur yang akan digunakan. Kuning telur mengandung lemak yang 

cukup tinggi, lemak tersebut dapat menghambat pembentukkan foam protein dari putih telur. 

Keberadaan lemak pada foam protein akan menyebabkan foam menjadi collapse sehingga 

volume dan stabilitas foam putih telur dapat menurun (Hui, 2006).  

Royal icing memiliki karakteristik dan cara pembuatan yang hampir sama dengan meringue, 

dimana terdapat tahap pembentukan struktur yaitu whipping atau pengocokan. Menurut 

Morgan et al. (1970) dalam pembuatan foam meringue/royal icing dibutuhkan pengocokan 

dengan kecepatan tinggi agar dihasilkan foam yang stabil atau optimal dari putih telur yang 

digunakan. Putih telur pada royal icing berperan dalam menyediakan protein yang nantinya 

akan membentuk jaringan-jaringan protein yang saling terikat dan membentuk foam 

(Licciardello et al., 2012). Tahap pengocokan merupakan tahap krusial dalam pembuatan 

royal Icing terutama karena dapat mempengaruhi struktur dan kekokohan royal Icing yang 

dihasilkan. Sehingga pada pembuatan royal icing pada penelitian ini dilakukan pengocokan 

putih telur selama 3-5 menit hingga mencapai tahap stiff peak atau kaku sehingga royal icing 

dapat mempertahankan strukturnya saat dipiping dan dikeringkan.  

Dalam pembuatan royal icing pada penelitian ini menggunakan tambahan penstabil berupa 

asam, yaitu sari buah lemon, cream of tartar, dan cuka dapur. Penambahan asam/penstabil 
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ini beperan dalam membantu unfolding protein untuk membentuk jaringan –jaringan protein 

yang nantinya membentuk foam dengan cara menurunkan pH putih telur yang cenderung 

basa (sekitar 8,8) hingga mencapai titik isoelektrik protein globulin (sekitar 5,4) yang 

berperan sebagai foaming agent. Dalam jurnal Licciardello et al. (2012) diketahui bahwa 

penambahan asam pada putih telur selama pengocokan dapat meningkatkan ukuran 

pori/gelembung udara pada foam sehingga volume yang dihasilkan juga lebih besar. Selain 

itu juga tercantum dalam jurnal tersebut bahwa penambahan asam sitrat dapat mempengaruhi 

mikrostruktur dan tekstur dari meringue yang dihasilkan, dimana dalam penelitian ini juga 

menggunakan penambahan asam sitrat dalam bentuk sari buah lemon untuk perlakuan 

kontrol.   

Setelah putih telur dikocok hingga mencapai tahap stiff peak (foam kaku sehingga tidak jatuh 

langsung ketika mixing bowl dibalik), kemudian baru ditambahkan gula. Gula dalam 

pembuatan royal Icing memiliki beberapa peranan, diantaranya adalah memberi rasa manis, 

membantu menstabilkan foam putih telur, dan membantu dalam pembentukan struktur royal 

icing. Penambahan gula icing juga harus dilakukan bertahap, sehingga tidak menurunkan 

volume buih telur. Selain itu, gula icing juga perlu diayak sebelum ditambahkan kedalam 

foam putih telur supaya dalam pencampurannya akan lebih merata dan tidak ada gula yang 

menggumpal (Holding, 1987). Yang & Foegeding (2010) juga menyatakan bahwa 

penambahan gula dapat menurunkan volume (overrun) dari foam putih telur akan tetapi dapat 

menstabilkan foam, sehingga penambahan gula dapat dilakukan setelah foam putih telur 

mencapai tahap stiff peak atau kaku. 

Royal icing kemudian dibentuk menggunakan piping bag diatas parchment paper kemudian 

didiamkan hingga kering/memadat. Dalam tahap ini gula memiliki peran dalam pembentukan 

struktur royal icing, dimana pada saat pengeringan, sukrosa dalam gula icing akan cenderung 

mengalami kristalisasi dan mengikat sebagian besar air yang terkandung dalam royal icing 

sehingga dihasilkan royal icing yang padat dan kokoh (Licciardello et al., 2012). Oleh karena 

itu, gula tersebut juga dapat mempengaruhi tekstur dari royal Icing yang dihasilkan.  

Royal icing yang sudah memadat dan kering kemudian disimpan ke plastik resealable dan 

diletakkan di wadah tertutup sehingga dapat meminimalisasi terjadinya migrasi uap air dari 
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atmosfer. Apabila disimpan didalam keadaan lembab maka royal Icing akan menjadi basah 

dan teskturnya menjadi lunak (Cauvain & Young, 2001). Masing-masing perlakuan 

diletakkan dalam wadah terpisah sehingga tidak mempengaruhi karakteristik masing-masing 

ketika diuji.  

4.2. Karakteristik Kimia 

4.2.1. Kadar Air Royal Icing Selama Penyimpanan 

Kadar air dalam suatu bahan akan mempengaruhi kualitas dan umur simpan bahan tersebut. 

Apabila kadar air suatu produk semakin rendah, maka dapat diketahui bahwa produk tersebut 

cenderung bersifat kering dan padat (contoh: bahan makanan dalam bentuk bubuk/powder, 

keripik, dan sebagainya), sedangkan jika kadar air suatu produk cukup tinggi, maka dapat 

diketahui bahwa produk makanan tersebut cenderung basah. Pengujian kadar air pada 

penelitian terhadap royal Icing ini dilakukan untuk menentukan kualitas produk selama 

penyimpanan (2 minggu). Metode uji kadar air yang digunakan adalah metode 

thermogravimetri, yaitu dengan mengeringkan sampel di dalam oven yang kemudian akan 

dibandingkan berat keringnya dengan berat sampel awal (wet basis) (AOAC, 2005).  

Dari hasil penelitian, dapat dilihat bahwa royal Icing merupakan produk pangan yang 

memiliki kadar air cukup rendah, terutama setelah dibiarkan hingga mongering/memadat dari 

fase awalnya yang berbentuk liquid. Proses pengeringan dari royal icing dari fase cair 

menjadi fase padat berlangsung selama 18-24 jam agar dapat mongering sempurna di 

lingkungan yang kering, bersih, dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Setelah itu 

masing-masing royal icing dimasukkan ke dalam plastik resealable dan kemudian 

dimasukkan ke wadah tertutup (Tupperware).  

Pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa rata-rata kadar air dari royal Icing untuk semua perlakuan 

menurun seiring dengan lamanya penyimpanan. Hal tersebut dapat disebabkan karena 

terjadinya kristalisasi sukrosa dari gula icing yang digunakan. Semakin lama penyimpanan, 

air yang terikat oleh gula Icing semakin banyak hingga membentuk kristal sukrosa kecil yang 

semakin banyak dan kompak sehingga dapat mempengaruhi tekstur royal Icing selama 

penyimpanan (Licciardello et al., 2012). Li et al. (2009) juga menambahkan bahwa produk 
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makanan yang mengandung gula (sukrosa) akan mudah mengalami proses rekristalisasi 

sukrosa yang nantinya akan berpengaruh pada struktur bahan. Semakin lama penyimpanan 

maka kadar airnya akan makin berkurang karena sebagian besar air dari royal icing diikat 

oleh gula yang memiliki karakteristik higroskopis yaitu Icing sugar karena memiliki butiran 

yang cukup halus. 

Selain itu, karena penyimpanan royal icing dilakukan pada wadah tertutup, maka 

kemungkinan terjadinya migrasi uap air kecil sehingga royal icing tetap dalam keadaan 

kering dan tidak menjadi basah kembali karena pengaruh uap air di atmosfer yang cenderung 

lembab. Sesuai dengan pernyataan Greweling (2013), dimana dalam produk confectionery 

dapat terjadi migrasi uap air dari produk ke atmosfer maupun sebaliknya. Hal tersebut 

tergantung pada karakteristik produk confectionery itu sendiri, dimana produk confectionery 

yang menggunakan noncrystalline sugar akan cenderung menyerap uap air dari udara 

atmosfer sehingga kadar airnya akan semakin tinggi selama penyimpanan. Akan tetapi 

produk confectionery yang menggunakan bahan baku crystalline sugar seperti halnya pada 

produk royal icing akan cenderung mengalami penurunan kadar air seiring penyimpanan 

karena terjadi rekristalisasi sukrosa pada produk (Greweling, 2013).   

Pada Tabel 3 menunjukkan, royal Icing dengan kadar air tertinggi pada awal penyimpanan 

(minggu 0) adalah CK2, dan yang terendah adalah CT2. Hal tersebut dapat terjadi karena 

pada royal Icing CT2 wujud dari penstabil yang ditambahkan adalah bubuk yang dilarutkan 

dengan air, sehingga menambah persentase padatan dari produk. Sedangkan pada CK2 

penstabil yang ditambahkan berwujud cair dan bersifat paling asam, dimana menurut 

Licciardello et al. (2012) peningkatan penambahan asam dalam foam meringue/royal icing 

dapat mempengaruhi struktur dan tekstur dari bahan yang nantinya juga akan berpengaruh 

pada perubahan kadar air selama penyimpanan.  

4.2.2. Derajat Keasaman (pH) Royal Icing Selama Penyimpanan 

Derajat keasaman atau pH dalam makanan dapat menentukan kualitas produk selama 

penyimpanan. Pengukuran pH/derajat keasaman royal Icing dalam penelitian ini 

menggunakan alat pHmeter pen Spear dengan cara mencelupkan elektroda kaca kedalam 
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produk dan pengukuran diulang sebanyak 3 kali. Elektroda kaca pada pHmeter tesrebut perlu 

dibersihkan dengan alkohol dan dikeringkan dengan menggunakan tissue setiap selesai 

mengukur pH untuk setiap perlakuan (Azizah et al., 2012).  Penambahan penstabil berupa 

asam (sari buah lemon, cream of tartar, dan cuka dapur) dalam produk royal Icing berperan 

dalam membantu menurunkan pH putih telur yang cenderung basa (sekitar 8,8) dan 

menstabilkan foam. Kestabilan foam tersebut dapat mempengaruhi karakteristik royal Icing 

yang dihasilkan (Barmore (1934), Bailey (1935), Waniska & Kinsella (1979) dalam Oldham 

et al., 2000). Edwards (2000) juga menyatakan bahwa pH dalam produk confectionery 

merupakan faktor yang penting dimana beberapa bahan seperti hydrocolloids dan asam 

organik sering digunakan sebagai penstabil yang berperan dalam membantu mencapai titik 

isoelektrik protein putih telur salah satunya pada royal Icing sehingga produk yang dihasilkan 

lebih stabil.  

Pada Tabel 4 hasil penelitian, dapat dilihat bahwa pH Royal Icing rata-rata rendah/ berisfat 

asam. Hal tersebut disebabkan karena penambahan penstabil berupa asam pada pembuatan 

royal icing. Selain itu juga dapat dilihat bahwa pH royal Icing mengalami peningkatan 

selama penyimpanan untuk semua perlakuan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Anjani 

(2003) dimana penggunaan asam organik seperti halnya pada penelitian ini dapat 

menurunkan pH produk, namun semakin lama penyimpanan, ion hidrogen bebas asam 

organik tersebut dapat terurai menjadi H2O dan CO2 yang menyebabkan jumlah ion H+ 

berkurang sehingga pH produk akan cenderung meningkat. Selain itu juga diperkuat oleh 

teori Froning et al. (2000) dimana putih telur segar biasanya memiliki pH sekitar 7,6 yang 

kemudian semakin lama disimpan pH putih telur tersebut dapat meningkat dari 7,6 hingga 

9,4. Sehingga dapat diketahui bahwa peningkatan pH dalam royal Icing untuk semua 

perlakuan juga dapat terjadi karena adanya peningkatan pH putih telur yang terkandung di 

dalamnya.  

Dari Tabel 4 juga diketahui bahwa derajat keasaman (pH) Royal icing tertinggi pada awal 

penyimpanan (minggu 0) dan akhir penyimpanan (minggu 2) adalah CT1, dan yang terendah 

adalah CK2. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan penstabil yang digunakan dimana 
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larutan cuka dapur CK2 memiliki pH lebih rendah dibandingkan larutan cream of tartar pada 

CT1. 

4.3. Karakteristik Fisik 

4.3.1.  Perubahan Tekstur Royal Icing Selama Penyimpanan 

Tekstur suatu produk dapat mempengaruhi kualitas produk itu sendiri. Selain itu tekstur juga 

berkaitan dengan kadar air dalam produk dimana semakin keras teksturnya maka kadar 

airnya semakin sedikit dan sebaliknya (Putri, 2012). Pada penelitian ini, pengukuran tekstur 

royal Icing dilakukan menggunakan alat Llyod Texture Analyzer dengan ball probe untuk 

mengukur hardness royal Icing masing-masing perlakuan selama penyimpanan. Setiap 

pengukuran tekstur royal Icing dilakukan ulangan sebanyak 3 kali.  

Pada Tabel 5 hasil penelitian, dapat dilihat adanya peningkatan tekstur (hardness) selama 

penyimpanan untuk semua perlakuan. Hal tersebut juga diikuti oleh semakin menurunnya 

kadar air royal Icing semua perlakuan selama penyimpanan. Peningkatan tekstur royal Icing 

yang semakin lama semakin keras ini dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu rekristalisasi sukrosa 

dan loss moisture. Menurut pernyataan Li et al. (2009) dan Maache-Rezzoug et al. (1998) 

dalam Licciardello et al. (2012), makanan yang mengandung sukrosa akan cenderung 

mengalami rekristalisasi sukrosa dimana air yang terkandung dalam produk akan terikat oleh 

gula (yang bersifat higroskopis) dan membentuk kristal sukrosa kecil yang semakin lama 

akan semakin kompak dan dapat mempengaruhi tekstur royal icing selama penyimpanan. 

Kemudian untuk penyebab kedua yaitu loss moisture, dimana menurut Greweling (2013) 

dapat terjadi pada produk confectionery yang mengandung crystalline sugar seperti pada 

royal Icing yang cenderung mengalami moisture migration dari produk ke atmosfer sehingga 

kadar air produk semakin menurun dan teksturnya semakin keras.  

Pada Tabel 5 juga dapat diketahui untuk awal penyimpanan (minggu 0), royal Icing dengan 

tekstur paling keras adalah CT2, dan paling lunak adalah CT1. Hal tersebut dapat disebabkan 

oleh penggunaan jenis penstabil royal icing dimana pada CT2, jumlah cream of tartar bubuk 

yang dilarutkan ke air lebih besar dibandingkan CT1 sehingga dapat mempengaruhi jumlah 
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padatan dan kadar airnya yang lebih rendah dapat mempengaruhi tekstur royal icing yang 

dihasilkan.  

4.3.2. Perubahan Warna Royal Icing Selama Penyimpanan 

Penampakan fisik suatu produk merupakan salah satu indikator dari kualitas produk itu 

sendiri, salah satunya adalah warna produk. Pada produk royal icing, warna merupakan factor 

penting, terutama karena royal icing dalam produk bakery berperan sebagai coating 

decoration untuk kukis, cake, cupcake, dan sebagainya (Holding, 1987). Pada penelitian ini, 

pembuatan royal icing untuk semua perlakuan dilakukan tanpa tambahan pewarna makanan 

sehingga dihasilkan royal icing yang berwarna putih. Pengukuran warna royal icing 

menggunakan alat chromameter Minolta 400 dan diukur dalam unit L*, a*, dan b*.  

Pada Tabel 6 hasil penelitian, dapat dilihat bahwa intensitas nilai L* mengalami penurunan 

untuk semua perlakuan selama 2 minggu penyimpanan. Pada awal penyimpanan (minggu 0), 

Royal icing dengan intensitas nilai L* tertinggi adalah CT2, dan terendah adalah CK2. 

Sedangkan untuk akhir penyimpanan (minggu 2) Royal icing dengan intensitas nilai L* 

tertinggi adalah CT2, dan terendah adalah CT1. Nilai L* mengindikasikan kecerahan warna 

produk dari angka 0-100 (0= gelap, 100= cerah) (Putri, 2012). Penurunan nilai L* atau 

kecerahan pada royal icing untuk semua perlakuan dapat disebabkan oleh penurunan mutu 

dari putih telur yang digunakan terutama karena putih telur yang digunakan dalam keadaan 

mentah, maka perubahan warna (ageing putih telur) mungkin terjadi (Cauvain & Young, 

2001).  

Selain itu kecerahan juga dipengaruhi oleh jenis penstabil yang digunakan, dimana pada CT2 

menghasilkan royal icing dengan warna paling cerah. Hal ini disebabkan karena pada CT2 

menggunakan penstabil cream of tartar dengan kadar lebih banyak dibandingkan CT1 dan 

perlakuan lain tidak menggunakan cream of tartar, dimana menurut Oldham et al. (2000) 

penambahan cream of tartar dalam produk bakery/foam putih telur dapat meningkatkan 

kecerahan/warna putih produk bakery.  

Kemudian pada Tabel 7 hasil penelitian dapat dilihat adanya peningkatan nilai a* Royal Icing 

untuk semua perlakuan setiap minggunya. Rata-rata nilai a* untuk semua perlakuan bernilai 
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negatif, berarti untuk semua perlakuan warna dari Royal icing cenderung mendekati warna 

kehijauan dimana nilai a* positif menandakan warna kemerahan (Putri, 2012). Pada awal 

penyimpanan (minggu 0), intensitas nilai a* tertinggi adalah pada Royal Icing CK2, dan 

terendah adalah pada Royal icing Kontrol. Sedangkan setelah 2 minggu penyimpanan, 

intensitas nilai a* tertinggi adalah pada Royal Icing CK1, dan terendah adalah pada Royal 

icing Kontrol. Indikasi warna yang cenderung kearah kehijauan ini menandakan undertone 

dari warna dari royal icing yang semakin kekuningan selama penyimpanan untuk semua 

perlakuan.  

Hal tersebut dapat dibuktikan pada Tabel 8, dimana terdapat peningkatan nilai b* Royal icing 

selama penyimpanan untuk semua perlakuan. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa 

rata-rata nilai b* Royal icing untuk semua perlakuan bernilai positif, berarti warna dari Royal 

Icing untuk semua perlakuan cenderung kekuningan dimana nilai b* negatif menandakan 

warna biru (Putri, 2012). Pada awal penyimpanan (minggu 0), intensitas nilai b* tertinggi 

adalah pada Royal icing Kontrol, dan terendah pada Royal Icing CK1. Sedangkan untuk 

setelah penyimpanan (minggu 2), intensitas nilai b* tertinggi adalah pada Royal icing 

Kontrol, dan terendah pada Royal icing CT2. Warna kekuningan pada royal icing yang 

meningkat selama penyimpanan juga dapat terjadi karena adanya perubahan warna (ageing) 

dari putih telur mentah sebagai bahan baku royal icing (Cauvain & Young, 2001). Selain itu 

juga dapat dipengaruhi oleh penstabil yang digunakan, dimana royal icing kontrol memiliki 

warna yang paling kuning karena menggunakan sari buah lemon sebagai penstabil. Untuk 

cuka dapur tidak terlalu mempengaruhi warna kuning dari royal icing karena warna awalnya 

adalah netral/bening. Sedangkan untuk CT2 menggunakan cream of tartar yang dapat 

meningkatkan kecerahan/warna putih dari royal icing (Oldham et al., 2000). 

4.4. Karakteristik Organoleptik (rating Hedonik) Royal Icing 

Uji organoleptik pada suatu produk pangan dapat berperan sebagai parameter kualitas 

maupun penerimaan produk pangan itu sendiri (Damopolii et al., 2006). Pada penelitian kali 

ini, uji organoleptik terhadap royal Icing untuk semua perlakuan perlu dilakukan terutama 

untuk melihat tingkat penerimaan atau kesukaan panelis terhadap royal icing dengan 

perlakuan yang berbeda. Uji organoleptik yang dilakukan merupakan uji rating hedonik 
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terhadap 30 panelis tidak terlatih menggunakan skala dari 1 hingga 4 dimana 1= sangat tidak 

suka, 2= tidak suka,  3=suka, dan 4=sangat suka. Uji sensoris dilakukan pada royal Icing 

untuk semua perlakuan dengan menggunakan carrier berupa kukis dengan rasa, aroma, 

warna yang netral dan pengujian difokuskan pada bagian icing sehingga dapat 

meminimalisasi terjadinya bias pada data penelitian. Atribut yang diuji untuk setiap produk 

adalah warna, aroma, rasa, tekstur, dan mouthfeel.  

Warna merupakan salah satu atribut penting dalam menentukan kualitas produk pangan 

karena dapat mempengaruhi kenampakan fisik dan penerimaan produk oleh konsumen (Putri, 

2012).  Pada tabel 9 hasil pengamatan dapat dilihat bahwa untuk warna royal icing yang 

memiliki skor tertinggi adalah CK2, dan terendah adalah Kontrol, CT1, dan CT2 yang 

memiliki skor yang sama. Maka dapat diketahui warna yang paling disukai adalah royal icing 

CK2. Pada penilaian warna secara kualitatif pada uji organoleptik ini untuk semua perlakuan 

tidak berbeda nyata. Hal tersebut disebabkan karena warna dari royal icing untuk semua 

perlakuan secara kasat mata hampir sama yaitu putih opaque yang permukaannya sedikit 

mengkilap. Selain itu pengujian juga dilakukan pada minggu ke-0 sehingga kualitas dari 

royal icing masih baik dan tidak mengalami perubahan warna karena penurunan mutu seiring 

penyimpanan. Walaupun menurut hasil pengukuran warna secara kuantitatif (menggunakan 

chromameter) penggunaan penstabil dapat mempengaruhi warna akan tetapi pengaruhnya 

tidak terlalu terlihat secara kasat mata pada penampakan royal icing. 

Selain warna, atribut aroma berperan penting dalam menentukan penerimaan produk oleh 

konsumen. Pada tabel 9 hasil pengamatan dapat dilihat aroma royal icing dengan skor 

tertinggi adalah CT2, dan terendah adalah CK2. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa aroma 

royal icing yang paling disukai dari semua perlakuan adalah CT2, dan yang paling tidak 

disukai adalah CK2. Pada hasil data yang diperoleh dari uji organoleptik tersebut untuk 

perlakuan kontrol, CT1, CT2, dan CK1 aromanya tidak berbeda nyata, sedangkan untuk CK2 

memiliki aroma yang berbeda nyata dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal tersebut 

dapat disebabkan karena pada CK2 menggunakan penstabil berupa cuka dapur dengan kadar 

yang lebih besar dibandingkan CK1 dimana cuka dapur memiliki aroma yang cukup kuat 

yang kurang disukai. Seperti pada pernyataan Figoni (2008), penggunaan cuka dapur/vinegar 
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dalam pembuatan royal icing perlu diperhatikan supaya produk yang dihasilkan tidak off-

taste dan off-odor yang nantinya akan mengganggu kualitas sensori dari royal Icing. 

Penggunaan penstabil cream of tartar menghasilkan aroma yang paling disukai oleh panelis. 

Hal tersebut disebabkan karena cream of tartar tidak memiliki aroma yang terlalu kuat, 

sehingga banyak digunakan dalam produk bakery seperti meringue, marshmallow, royal 

Icing, angel food cake dan sebagainya (Oldham et al., 2000).  

Rasa merupakan atribut paling penting dalam menentukan tingkat kesukaan konsumen 

terhadap produk pangan. Pada Tabel 9 di hasil pengamatan dapat dilihat data secara 

keseluruhan untuk rasa royal icing semua perlakuan tidak berbeda nyata karena penggunaan 

penstabil hanya ditambahkan dalam jumlah sedikit sehingga tidak terlalu mempengaruhi rasa 

dari royal Icing yang dihasilkan. Penambahan penstabil hanya dimaksudkan untuk 

menstabilkan foam royal Icing, tidak sampai menambah/mengubah rasa dari royal Icing yang 

cenderung memiliki rasa manis walaupun masing-masing penstabil yang digunakan memiliki 

rasa yang berbeda (Hanneman, 2005).  

Selain rasa, tekstur juga merupakan salah satu atribut penting dalam menentukan tingkat 

kesukaan konsumen terhadap produk pangan karena dapat mempengaruhi sensasi pada saat 

menggigit maupun mengunyah makanan (Damopolii et al., 2006). Penilaian tekstur pada uji 

sensori ini dilakukan dengan menggigit royal icing dari kukis sehingga tidak terjadi bias pada 

data yang dihasilkan. Berdasarkan hasil data yang diperoleh pada Tabel 9, dapat dilihat 

bahwa untuk tekstur royal icing semua perlakuan tidak berbeda nyata pada tingkat 

kesukaanya, walaupun secara kualitatif tekstur untuk setiap perlakuan berbeda karena 

menggunakan penstabil yang berbeda. Selain itu juga dapat disebabkan karena royal icing 

yang diuji pada minggu ke-0, sehingga belum mengalami moisture loss seiring penyimpanan 

seperti pernyataan Greweling (2013).  

Mouthfeel juga merupakan atribut penting selain tekstur yang dapat mempengaruhi sensasi 

produk saat berada di dalam mulut. Atribut ini berkaitan dengan sandiness (tekstur berpasir) 

royal icing saat dilumatkan dalam mulut. Penggunaan penstabil dalam royal icing berperan 

penting dalam menentukan kualitas produk, apabila royal icing tidak menggunakan penstabil 

maka akan cenderung membentuk tekstur berpasir yang tidak disukai. Hal tersebut 
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disebabkan oleh kristalisasi sukrosa yang semakin lama ukuran kristalnya dapat semakin 

bertambah besar, sehingga nantinya permukaan icing akan menjadi kusam dan tidak lembut 

saat dilumatkan di dalam mulut (Edwards, 2000). Pada Tabel 9 dapat dilihat untuk atribut 

mouthfeel royal icing semua perlakuan tidak berbeda nyata sehingga penggunaan jenis 

penstabil yang berbeda tidak terlalu berpengaruh terhadap mouthfeel.  


