
 
 

4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Proses Pembuatan Royal Icing  

Dalam pembuatan royal icing, dibutuhkan bahan-bahan utama seperti putih telur, gula 

icing, dan asam (Gisslen, 2007). Putih telur berperan penting dalam pembuatan royal 

icing. Seperti yang dikatakan oleh Holding (1987), putih telur yang digunakan 

sebaiknya putih telur segar dan disimpan di suhu ruang. Hal ini didukung oleh 

Lomakina & Mikova (2006), yang mengatakan bahwa putih telur akan menghasilkan 

buih lebih cepat dan lebih besar volumenya dibandingkan dengan putih telur yang 

disimpan di suhu refrigerator. Putih telur yang digunakan harus dalam kondisi segar 

karena semakin lama disimpan pH dari putih telur akan meningkat. Hal ini akan 

mengubah n-ovalbumin menjadi s-ovalbumin, dimana formasi ini akan menurunkan 

stabilitas buih. Selain itu, dalam pembuatan royal icing ini tidak membutuhkan kuning 

telur karena lemak pada kuning telur dapat menurunkan kemampuan albumin untuk 

menghasilkan buih (Lomakina & Mikova, 2006). 

 

Proses awal yang dilakukan adalah pengocokan putih telur. Tahap pengocokan adalah 

faktor penting yang dapat mempengaruhi stabilitas buih putih telur. Dalam proses 

pembuatan royal icing, pengocokan dilakukan selama 90 detik dengan kecepatan 3 

(tinggi) hingga mencapai tahap stiff. Hal ini dilakukan, karena waktu pengocokkan yang 

terlalu lama dalam kecepatan tinggi akan menghasilkan lapisan buih yang tipis dan 

struktur buih menjadi tidak stabil (Dutta et al., 2004). Buih yang stabil akan 

mempengaruhi hasil royal icing yang diinginkan yaitu struktur yang kokoh. Kemudian, 

dilakukan juga penambahan asam dalam pembuatan royal icing yaitu penambahan sari 

lemon. Penambahan asam akan membantu menurunkan pH dari putih telur untuk lebih 

cepat mendekati titik isoelektrik dari protein dan akan menghasilkan stabilitas buih yang 

lebih baik (Lomakina & Mikova, 2006). Hal ini juga didukung oleh Bovskoca & 

Mikova (2011), yang mengatakan bahwa pH asam akan menghasilkan kapasitas buih 

yang sangat baik. 

 

Setelah putih telur mencapai tahap stiff, selanjutnya adalah penambahan gula icing. 

Gula icing adalah jenis gula kristal yang dihancurkan menjadi gula bubuk yang halus.
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Terdapat beberapa kualitas dari gula icing, warna putih murni dan tekstur yang halus 

adalah kualitas terbaik dari gula icing. Seperti Indian Standard (2003) mengatakan 

bahwa standar dari gula bubuk adalah persen massa kehilangan saat pengayakan 0,1%, 

warna gula 60 ICUMSA serta jumlah sukrosa dan pati mencapai 99,1%. Kualitas dari 

gula icing dapat menentukan hasil pembuatan produk. Gula icing sering digunakan 

dalam pembuatan kue, dusting, dekorasi di atas cake atau roti (Hanneman, 2005). 

Dalam proses pembuatan royal icing, gula icing harus diayak terlebih dahulu untuk 

mempermudah proses pengocokan dan menghindari adanya gumpalan pada royal icing 

(Holding, 1987). Penambahan gula icing ke dalam putih telur akan menghambat 

terbentuknya buih, terutama pada tahap awal pengocokan. Maka dari itu, dalam proses 

pembuatan royal icing ini penambahan gula dilakukan setelah buih mencapai tahap stiff, 

sehingga tidak mengganggu proses pembentukan buih (Lomakina & Mikova, 2006). 

 

Setelah gula icing ditambahkan, proses pengocokan berlanjut hingga seluruh bahan 

tercampur rata dan pewarna dapat ditambahkan ke dalamnya. Apabila kekentalan royal 

icing sudah sesuai dengan yang diinginkan, royal icing dapat dibentuk di atas kertas 

roti, kemudian dibiarkan hingga kering dan memadat. Proses pemadatan ini dikarenakan 

kandungan air yang menguap sehingga membentuk struktur menjadi lebih padat dan 

kompak (Quintero-Fuentes et al., 1999). Selain itu, proses kristalisasi juga membantu 

proses pemadatan yang terjadi. Hal ini dikarenakan adanya gula yang berperan penting 

dalam proses kristalisasi sebagai bahan pengkristal karena gula dapat mengikat air 

sehingga royal icing menjadi padat dan kering (Laos et al., 2007).  

 

4.2. Karakteristik Fisik 

4.2.1. Intensitas Warna 

Analisis warna merupakan salah satu analisa fisik yang penting karena menurut 

Neelwarne&Halagur (2013) dan  Dikshit&Tallapragada (2018) warna akan 

menunjukkan kualitas suatu makanan yaitu sebagai indikator adanya kerusakan atau 

penurunan kualitas dari segi biologi ataupun segi fisikokimia. Dalam penelitian ini, 

digunakan alat Chromameter Minolta CR-400 yang dapat menunjukkan nilai L, a* dan 

b*. Nilai L (lightness) akan menunjukkan tingkat kecerahan suatu produk (0=gelap, 

100=terang). Nilai a* menunjukkan warna merah untuk a* positif dan hijau untuk a* 
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negatif. Warna b* menunjukkan warna kuning untuk b* positif dan biru untuk b* 

negatif. Sebagai pewarna alami, bit merah mengandung pigmen warna betalain dimana 

pigmen ini menghasilkan warna merah-ungu (Ramesh&Muthuraman, 2018). 

 

Nilai L* yang semakin tinggi menunjukkan bahwa warna semakin terang. Pada 

perlakuan kontrol, terjadi sedikit peningkatan lightness dari minggu ke-0 hingga minggu 

ke-2. Hasil lightness perlakuan kontrol yang paling tinggi baik di minggu ke-0, ke-1 dan 

ke-2. Berdasarkan pengujian yang dilakukan semakin banyak penambahan sari bit maka 

nilai L* royal icing semakin gelap. Warna gelap yang diberikan berasal dari pigmen 

betasianin, dimana pigmen ini memberikan warna merah-ungu pada produk, sehingga 

semakin banyak pewarna yang ditambahkan maka warna ungu akan semakin nampak. 

Namun, selama masa penyimpanan hingga minggu ke-2, nilai L* meningkat. Hal ini 

dikarenakan adanya degradasi pigmen, karena pigmen betalain memiliki sensitifitas 

terhadap cahaya dan oksigen (Ramesh&Muthuraman, 2018). Maka warna merah 

keunguan pada royal icing akan semakin memudar dan lightness meningkat. 

 

Nilai a* dibedakan menjadi 2 dimana nilai a* positif menjukkan warna merah dan a* 

negatif berwarna hijau. Pada perlakuan kontrol menunjukkan nilai a negatif karena tidak 

ada penambahan pewarna. Hasil pengujian pada formula A, B dan C menujukkan 

bahwa nilai a* akan meningkat sebanding dengan banyaknya pewarna yang 

ditambahkan. Formula C pada minggu ke-0 memiliki nilai a* paling tinggi yaitu 

32,696±0,259. Namun selama 2 minggu penyimpanan, nilai a* juga mengalami 

penurunan yang signifikan, terutama pada formula C, dimana warna merahnya lebih 

cepat memudar apabila dibandingkan dengan formula A dan B. Hal ini dikarenakan 

semakin banyaknya penambahan bit merah, maka semakin banyak pula pigmen betalain 

yang terkandung. Pigmen betalain akan hilang apabila terpapar oksigen, sehingga 

penurunan warna pada formula C terjadi lebih cepat (Ramesh&Muthuraman, 2018). 

Selain itu, penyimpanan yang dilakukan di suhu ruang sangat berpengaruh terhadap 

warna merah dari bit merah pada produk royal icing. Menurut Woo et al., (2011) 

hilangnya warna pada royal icing akan lebih tinggi apabila produk disimpan pada suhu 

ruang (250C) daripada disimpan pada suhu 40C. Selain itu, penambahan asam askorbat 
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dari lemon akan membantu memperlambat proses degradasi redness pada pigmen 

betalain (Neelwarne&Halagur, 2013).  

 

Selain itu, cahaya dan paparan oksigen juga dapat mempengaruhi degradasi betalain di 

royal icing selama penyimpanan. Hal ini dapat terjadi karena adanya royal icing 

terpapar dengan cahaya yang berada di lingkungan sehingga elektron yang ada di 

betalain menjadi tidak stabil dan menyebabkan penurunan aktivitas molekul betalain. 

Menurut Neelwarne&Halagur (2013), betalain yang terpapar dengan cahaya dan 

oksigen mengalami penurunan aktivitas 14,6% sampai 15,6%.  

 

Nilai b* positif menujukkan warna kuning sedangkan b* negatif menunjukkan warna 

biru. Berdasarkan hasil pengujian, baik kontrol dan formula A, B dan C menunjukkan 

warna kekuningan pada royal icing. Warna kuning pada sampel semakin meningkat 

sebanding dengan bertambahnya penambahan bit merah dan lamanya penyimpanan. 

Intensitas warna b* paling tinggi didapatkan pada formula C (100% bit merah) pada 

minggu ke-2 yaitu 16,926±2,145. Hal ini sesuai dengan teori Maria et al., (2016) bahwa 

pigmen betalain yang disimpan dalam suhu ruang akan mengalami degradasi sehingga 

warna betalain akan semakin gelap kecoklatan (browning). Begitu pula terjadi pada 

penelitian ini di mana warna royal icing bit merah yang disimpan terjadi perubahan 

warna menjadi kuning kecoklatan seiring lamanya penyimpanan yang dilakukan. 

Penyimpanan yang dilakukan pada suhu ruang dapat menyebabkan betasianin 

mengalami degradasi. Degradasi dapat terjadi karena adanya isomerisasi, dehidrogenasi, 

dekarboksilasi atau hidrolisis, dimana proses ini akan menyebabkan warna merah 

semakin pudar dan digantikan dengan munculnya warna kuning kecoklatan. 

Dehidrogenasi pada betasianin pada C14 atau C15 akan membentuk formasi neobetanin 

dan terbentuk warna kuning. Proses hidrolisis pada betasianin juga akan menghasilkan 

asam betalamic dan cyclo-Dopa-5-O-glycoside yang bersifat colorless 

(Neelwarne&Halagur, 2013; Woo et al., 2011). 

 

4.2.2. Hardness 

Analisis hardness merupakan analisa yang penting dalam menentukan kualitas produk 

royal icing. Menurut Potter & Hotchkiss (1995), bahwa hardness di dalam produk 
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pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

hardness antara lain kadar air, jumlah gula di dalam produk, dan proses pengolahan.  

 

Pada Tabel 5, nilai hardness semakin meningkat selama penyimpanan dari minggu ke-0 

sampai minggu ke-2. Semakin banyak konsentrasi sari bit merah yang ditambahkan, 

maka nilai hardness akan semakin menurun. Nilai hardness terkecil ada di formula C 

(100% bit merah) di minggu ke-0 sebesar 114,612 ± 1,907 gf. Pada minggu ke-0, 

formula A memiliki hardness lebih tinggi dengan skor 145,740 ± 3,421 gf daripada 

formula B dan kontrol dengan skor berturut-turut 131,495 ± 3,767 gf dan 127,055 ± 

1,786 gf. Semakin banyak sari bit merah yang ditambahkan, nilai hardness pada royal 

icing akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan bit merah memiliki komponen serat 

berupa polisakarida dimana mengandung gugus asetil yang akan menghambat 

pembentukan tekstur dan mempengaruhi nilai hardness dari royal icing yang semakin 

kecil (Ann et al., 2012).  

 

Selama 2 minggu penyimpanan, hardness terendah juga dimiliki oleh sampel formula C 

(100% bit merah). Nilai hardness terbesar ada di formula A (40% bit merah) di minggu 

ke-2 sebesar 455,120 ± 8,480 gf diikuti dengan nilai hardness kontrol sebesar 434,588 ± 

6,674 gf , formula B (60% bit merah) sebesar 433,193 ± 9,138 gf, dan formula C (100% 

bit merah) sebesar 420,080 ± 12,183 gf. Menurut Quintero-Fuentes et al., (1999), 

kandungan air dalam produk sangat mempengaruhi kompak atau tidaknya sel pori-pori 

yang terbentuk. Di analisis kadar air (Tabel 7) dapat diketahui bahwa kadar air semakin 

menurun selama penyimpanan minggu ke-0 sampai minggu ke-2. Semakin kecil 

kandungan air di royal icing menyebabkan sel pori-pori akan semakin rekat dan 

kompak sehingga hardness semakin meningkat. Setelah itu, kadar air yang cenderung 

turun di produk dapat disebabkan karena adanya peristiwa kesetimbangan suhu dan 

massa selama proses penyimpanan. Ketika suhu ruangan lebih tinggi saat penyimpanan, 

kemungkinan besar produk akan menyesuaikan massa dan suhunya. Ketika proses 

penyesuaian, kadar air yang ada di produk ada kemungkinan besar menguap. Gula juga 

memberikan kontribusi terhadap terbentuknya tekstur pada bahan pangan. Sifat gula 

yang higroskopis dapat menyerap air dan uap air dari lingkungan, sehingga tempat 
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penyimpanan dengan kelembaban yang rendah juga akan mempercepat proses 

pengurangan kadar air dari royal icing (Davis, 1995).  

 

4.3. Karakteristik Kimia 

4.3.1. Kadar Air 

Berdasarkan Tabel 7, kadar air royal icing semakin menurun selama penyimpanan 

minggu ke-0 sampai minggu ke-2. Nilai kadar air terbesar ada di formula C (100% bit 

merah) di minggu ke-0 sebesar 1,745 ± 0,149 g/100 g. Di penyimpanan minggu ke-2, 

kadar air terendah ada di formula A (40% bit merah) sebesar 0,116 ± 0,015 g/100 g. 

Kadar air yang semakin menurun selama penyimpanan di royal icing disebabkan karena 

sebagian air yang terkandung mempunyai sifat air bebas yang dapat hilang dengan 

mudah karena proses penguapan selama penyimpanan. Evans (2008) menyatakan 

bahwa air ada 2 jenis yaitu air terikat dan air bebas. Air terikat merupakan air yang 

terikat dengan makromolekul seperti protein dan selulosa dalam membran sel yang 

dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Air bebas merupakan air yang mengisi ruang-

ruang antar sel dan pori-pori dalam bahan pangan. Di dalam proses pengolahan pangan, 

air terikat lebih sulit dihilangkan dibandingkan air bebas.  

 

4.3.2. Aktivitas Antioksidan 

Berdasarkan hasil uji aktivitas antioksidan yang dilakukan dengan adanya perbedaan 

perlakuan, didapatkan hasil bahwa formula C mengandung aktivitas antioksidan paling 

tinggi daripada formula lainnya. Selain itu, didapatkan pula hasil bahwa semakin 

banyak konsentrasi sari bit merah yang ditambahkan pada royal icing, maka semakin 

tinggi pula kandungan aktivitas antioksidan pada sampel. % inhibition tertinggi terdapat 

pada royal icing dengan penambahan konsentrasi sari bit 100% (formula C) yaitu 

4,784±0,127% dan % inhibition terendah terdapat pada royal icing kontrol dengan 

angka 1,441±0,167%. Hasil dari setiap perlakuan yang dilakukan terlihat adanya 

perbedaan yang nyata. Adanya aktivitas antioksidan dalam royal icing ini diperoleh dari 

bit merah, dimana bit merah ini mengandung pigmen betalain yang terdiri dari 

betasianin sebagai antioksidan. Perbedaan penambahan sari bit merah mempengaruhi 

aktivitas antioksidan yang terkandung. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 
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Esatbeyoglu et al., (2014), semakin tinggi kandungan betalain maka aktivitas 

antioksidan akan semakin tinggi. 

 

Aktivitas antioksidan juga dipengaruhi oleh kandungan asam askorbat dari lemon. Hal 

ini dapat dilihat dari sampel royal icing kontrol, dimana sampel tetap memiliki aktivitas 

antioksidan tanpa penambahan sari bit merah. Namun, apabila dibandingkan dengan 

perlakuan lainnya, sampel kontrol memiliki kandungan aktivitas antioksidan paling 

rendah. Hal ini sesuai dengan Esatbeyoglu et al., (2014) yang mengatakan bahwa 

betasianin memiliki aktivitas radical-scavenging 3 sampai 4 kali lebih tinggi daripada 

asam askorbat dalam uji DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl), sehingga aktivitas 

antioksidan pada sampel kontrol lebih rendah daripada sampel formula A, B dan C. 

Neelwarne&Halagur (2013) juga menambahkan bahwa asam askorbat dapat menjadi 

pilihan untuk menstabilkan betasianin dan meningkatkan aktivitas antioksidan. 

 

4.3.3. pH 

Berdasarkan hasil penelitian, semakin banyak konsentrasi sari bit merah yang 

ditambahkan, nilai pH produk akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan produk 

mengalami kesetimbangan pH yang dipengaruhi oleh masing-masing bahan yang 

memiliki karakteristik pH tertentu. Pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa gula adalah bahan 

terbesar yang digunakan dan menurut Anonim (2018), gula adalah bahan yang memiliki 

pH netral. Maka, saat pencampuran bahan seperti gula, putih telur dan sari lemon maka 

terbentuk pH seperti yang tertampil pada Tabel 9. Selain itu, hal ini juga didukung oleh 

Ann et al., (2012) yang mengatakan bahwa semakin banyak sari bit merah yang 

ditambahkan, maka pH produk juga semakin meningkat. 

 

Selama penyimpanan royal icing, pH tertinggi terdapat di formula C di minggu ke 0 

yaitu 7,05±0,04, sedangkan pH paling rendah dihasilkan oleh formula B yaitu 6,67±0,03 

pada minggu ke 2. Maka, dapat dikatakan bahwa pH pada royal icing dengan bit merah 

semakin menurun selama penyimpanan. Penurunan pH juga terjadi pada sampel 

perlakuan kontrol. Pigmen betalain dikatakan stabil pada pH 3 sampai 7, diluar range 

tersebut pigmen betalain akan mudah mengalami degradasi. Namun dalam range 

tersebut, pH optimal dari betalain adalah pH 5 (Woo et al., 2011). Karena pada minggu 
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ke-0 pH formula C mencapai angka 7, maka degradasi akan mudah terjadi. Pada 

formula A dan B memiliki pH 6,9. Menurut Neelwarne&Halagur (2013) apabila pH 

betalain mencapai 6 hal ini akan menyebabkan proses hidrolisis pada ikatan aldimine 

sehingga menghasilkan cyclo-Dopa-5-O-betaglucoside bersifat colorless yang 

menyebabkan kandungan betalain hilang dalam jumlah yang banyak. 

 

Hilangnya warna merah keunguan terjadi akibat dari sensitifitas terhadap suhu yang 

tinggi disebabkan karena degradasi betalain. Reaksi yang terjadi adalah nucleophilic 

attack oleh air di posisi C-11 molekul betanin. Hal ini akan menghasilkan cyclodopa-5-

O-glycoside dan asam betalamic. Kedua komponen ini akan melewati schiff base 

condensation yang akan menyebabkan regenerasi betanin pada suhu rendah. Reaksi 

regenerasi ini bersifat irreversible karena asam betalamic tidak tahan terhadap suhu 

tinggi, sehingga menyebabkan aldol condensation atau reaksi Maillard (Woo et al., 

2011). Selain itu, menurut Neelwarne&Halagur (2013), degradasi warna merah 

keunguan juga terjadi karena adanya oksidasi sehingga mengubah betasianin menjadi 

neobetanin dan terjadi degradasi warna menjadi kuning. 

 

4.4. Karakteristik Sensori 

Analisis sensori pada penelitian ini menggunakan royal icing dengan masing-masing 

konsentrasi bit merah yang berbeda yaitu 0%, 40%, 60% dan 100%. Pada parameter 

warna, royal icing dengan formula B mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,42±0,59 dan 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Sedangkan formula C mendapatkan nilai 

terendah pada parameter warna yaitu 2,95±0,95 dan menunjukkan adanya perbedaan 

yang nyata terhadap formula B. Menurut Ramesh & Muthuraman (2018), betalain 

adalah pigmen larut air yang dibagi menjadi dua kelas yaitu betasianin dan betaxanthin 

dimana memiliki warna antara merah-violet dan kuning-orange. 

 

Pada parameter aroma, royal icing dengan formula kontrol menghasilkan aroma yang 

terendah dengan nilai 2,95±0,74 dan yang tertinggi adalah formula A dengan nilai 

3,10±0,67. Royal icing dari setiap perlakuan tidak menujukkan adanya perbedaan yang 

nyata dari parameter aroma. Hal ini dikarenakan bit merah memiliki aroma “earthy” 

sehingga formula A dengan penambahan bit yang paling sedikit lebih banyak disukai 
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daripada formula lainnya (Slavov et al., 2013). Setelah itu, tekstur royal icing dengan 

formula A paling disukai dibandingkan dengan formula lainnya dengan skor 2,97±0,86. 

Formula C menjadi sampel yang paling tidak disukai yaitu dengan skor 2,70±0,96. 

Namun, parameter tekstur setiap perlakuan tidak menunjukkan adanya beda nyata.  

 

Pada parameter rasa, perlakuan kontrol memiliki nilai tertinggi sebesar 3,32±0,76 dan 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Menurut hasil penelitian sensori, 

didapatkan pula hasil yang menurun seiring dengan adanya penambahan konsentrasi bit 

merah yang lebih banyak. Formula C menghasilkan skor yang terendah pada parameter 

rasa yaitu 3,02±0,82. Hal ini dikarenakan kebanyakan panelis tidak menyukai rasa dari 

bit merah yang sedikit manis dan sedikit getir dan Kazimierczak et al., (2014) juga 

menyatakan rata-rata panelis lebih menyukai ekstrak buah daripada ekstrak bit merah. 

Secara overall, royal icing dengan perlakuan formula A adalah produk yang paling 

disukai oleh panelis dengan skor 3,25±0,77 dan tidak menunjukkan adanya perbedaan 

nyata dengan formula kontrol, formula B ataupun formula C. Royal icing dengan 

formula C menjadi sampel yang paling tidak disukai dengan mendapat skor 3,10±0,70. 
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