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1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada masa ini banyak makanan yang memanfaatkan produk hewani dalam 

pengolahannya. Hal ini dikarenakan produk hewani memiliki karakteristik yang lebih 

bervariasi misalnya sebagai daya buih, daya ikat, emulsifier, pengental, dan sebagainya 

(Soenardi & Tim, 2013). Salah satu produk olahan yang sangat mengandalkan produk 

hewani sebagai bahan utamanya adalah royal icing. Royal icing merupakan hiasan atau 

dekorasi yang sering diaplikasikan pada cookies atau cake, yang terbuat dari campuran 

putih telur dan juga gula icing (Nimpuno, 2013). Royal icing memiliki umur simpan 

kurang lebih 2 minggu, dimana semakin lama disimpan terdapat perubahan-perubahan 

warna maupun tekstur. Royal icing ini cukup populer terutama ketika mendekati even 

Lebaran, Natal, bahkan sering digunakan juga untuk sovenir dalam acara tertentu. 

Penggunaan putih telur (produk hewani) dalam pembuatan royal icing ini menyebabkan 

para vegetarian tidak dapat mengkonsumsinya. Dengan demikian, perlu adanya alternatif 

yang dilakukan untuk mengganti putih telur (produk hewani) dengan menggunakan 

produk nabati yang punya karakteristik mirip dengan putih telur.  

 

Beberapa tahun belakangan ini cukup populer kata “aquafaba” terutama dikalangan 

vegetarian. Aquafaba ini merupakan gabungan dari kata aqua (air) dan faba (kacang) 

yang dapat diartikan sebagai cairan yang didapatkan dari sisa perebusan kacang-

kacangan. Selain dari sisa air rebusan kacang, aquafaba juga dapat diperoleh dari air yang 

ada pada kacang kalengan. Kacang yang biasa digunakan adalah chickpea atau kacang 

garbanzo, namun beberapa kacang-kacangan lain juga dapat digunakan seperti kedelai 

(Anonim, 2016). Aquafaba ini dapat digunakan sebagai bahan pengganti putih telur 

dengan perbandingan 100%. 

 

Chickpeas atau kacang garbanzo merupakan salah satu jenis polong-polongan yang 

memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, dengan keunggulan berupa kandungan 

protein yang tinggi (17-30%) . Beberapa protein yang terdapat pada chickpeas antara lain 

adalah albumin, globulin, glutelins, dan prolamin (Salim et al, 2018). Menurut Shim et al 

(2018), aquafaba yang terbuat dari chickpeas memiliki kadar air sekitar 65 – 69 % dan 
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kandungan protein sebesar 18-22%. Selain chickpeas, kacang kedelai (Glycine max L. ) 

juga merupakan jenis polong-polongan yang memiliki kandungan protein cukup tinggi. 

Kandungan protein pada kacang kedelai sendiri berkisar antara 40%, paling tinggi di 

antara jenis kacang lainnya. Beberapa protein yang terdapat dalam kedelai antara lain 

adalah globulin, proteosa, prolamin, dan albumin. Selain protein, pati juga dibutuhkan 

dalam pembentukkan konsistensi aquafaba yang menyerupai putih telur tersebut. 

Karakteristik yang dimiliki oleh putih telur ialah dapat membentuk buih atau busa dan 

juga dapat membentuk gel (Agustina et al, 2013). Aquafaba berbahan chickpea atau 

kacang kedelai dapat membentuk buih serta yang dapat mengimbangi putih telur sehingga 

dapat digunakan untuk menggantikan putih telur dalam pembuatan royal icing. 

 

1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Royal icing 

Royal icing merupakan salah satu hiasan pada produk bakery yang terbuat dari putih telur 

dan gula icing (Nimpuno, 2013). Royal icing memiliki tekstur yang kering dan kaku serta 

memiliki rasa yang sangat manis karena penggunaan jumlah gula icing yang sangat 

tinggi. Royal icing ini hampir mirip dengan pembuatan meringue, dimana meringue juga 

terbuat dari putih telur dan gula. Setelah dilakukan pengocokkan antara putih telur dan 

gula icing hingga mengembang, kemudian pada royal icing ditambahkan perasan lemon 

(asam). Penambahan gula dapat membantu pembentukan busa atau foam, namun jika 

penambahannya terlalu awal dapat mengakibatkan pembentukan foam menjadi terhambat 

serta berpengaruh juga terhadap volume busa atau foam (Holding, 1980). Terhambatnya 

pembentukan foam ini dikarenakan gula akan sulit tercampur atau menyebar karena foam 

belum terbentuk sempurna. Selain itu, gula juga berfungsi sebagai penstabil dari foam 

dengan cara membuat cairan menjadi kental dan menjadi kohesif, serta dapat 

menghambat penguapan dari gelembung udara yang terbentuk. Perasan lemon atau 

penambahan asam ini berfungsi untuk meningkatkan kestabilan buih atau dapat 

mempertahankan ikatan antara udara dengan polipeptida pada putih telur (Salim et al, 

2018). Menurut  McGee (2004),  penambahan asam dari perasan lemon dapat menguatkan 

protein pada putih telur sehingga membentuk tekstur yang kaku dan sulit untuk dipotong. 

Pembuatan royal icing hanya membutuhkan protein dari putih telur dan gula serta ada 

penambahan sedikit asam. Jika dalam pembuatannya, adonan tercampur dengan kuning 
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telur, maka tekstur royal icing akan menjadi mengkilat serta selama pengocokan putih 

telur akan sulit untuk mencapai tekstur yang kental (McGee, 2004). 

 

1.2.2 Putih Telur 

Telur merupakan hasil ternak dari unggas yang sangat kaya akan protein hewani. Struktur 

dari telur sendiri meliputi cangkang, selaput cangkang, putih telur atau albumin, dan 

kuning telur (Agustine et al, 2013). Selain memiliki kandungan protein hewani yang 

cukup tinggi, telur juga mengandung lemak, vitamin, dan mineral. Banyaknya kandungan 

gizi yang terdapat pada telur menyebabkan telur menjadi mudah mengalami penurunan 

kualitas seperti kontaminasi oleh mikroba, kerusakan yang terjadi secara fisik, serta jika 

lama disimpan telur akan mengalami penguapan air dan gas (karbon dioksida, amonia, 

nitrogen, dan hidrogen sulfida) (Jazil et al, 2013).  

 

Putih telur seringkali disebut juga dengan albumin, dimana kandungan putih telur atau 

albumin ini 90% adalah air dan sisanya adalah protein, sedikit mineral, sedikit lemak, 

sedikit vitamin, dan glukosa. Vitamin yang terkandung pada putih telur adalah riboflavin 

yang memberikan warna kuning kehijauan pada putih telur (McGee, 2004). Konsistensi 

dari putih telur dapat dibedakan menjadi 2 yaitu putih telur dengan konsistensi yang 

kental dan encer. Pada lapisan kental putih telur, mengandung karakteristik dari protein 

yang dapat membentuk gel, dimana pembentukkan gel ini berkaitan dengan jumlah 

kandungan ovomucin yang ada pada putih telur (Agustina et al, 2013). Beberapa jenis 

protein pada putih telur antara lain Ovalbumin, Ovotransferin, Ovomucid, Globulin, 

Lysozyme, Ovomucin, Avidin, dan lain sebagainya (Wirakusumah, 2005). Kegunaan 

protein tersebut dalam kuliner bermacam-macam, misalnya pada protein globulin 

memiliki fungsi sebagai pembentuk foam, sedangkan lysozyme dan ovomucin berfungsi 

sebagai penstabil foam. Pembentukan foam ini terjadi karena adanya gelembung udara 

yang terperangkap selama terjadi pengocokkan (Salim et al, 2018). 

 

Protein yang memiliki paling banyak total albumin adalah ovalbumin. Selain itu, 

ovalbumin juga dapat bereaksi dengan sulfur yang kemudian dapat berkontribusi dalam 

pembentukan flavor, tekstur, dan warna pada telur. Ovotransferin berperan dalam 

koagulasi pada telur ketika dipanaskan dengan suhu yang sesuai. Namun, ovotransferin 
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ini akan menjadi lebih stabil dan resistan terhadap koagulasi jika berikatan dengan zat 

besi (Fe) pada kuning telur (McGee, 2004). 

 

Tabel 1. Protein Pada Putih Telur 

Protein Pada Putih Telur 

Protein Persen dari Total 

Protein Albumin 

Fungsi Karakteristik pada 

Bidang Kuliner 

Ovalbumin 54 Menghambat enzim 

penceranaan 

Set ketika dipanaskan 

hingga 80oC 

Ovotransferin 12 

 

Mengikat zat besi Set ketika dipanaskan 

60oC dan membentuk 

busa 

Ovomukoid 11 Menghambat enzim 

pencernaan 

- 

Globulin 8 Mencegah kecacatan 

pada cangkang 

Membentuk busa 

Lisosim 3.5 Enzim yang mencerna 

dinding sel bakteri 

Set ketika dipanaskan 

75oC dan 

menstabilkan busa 

Ovomusin 1.5 Mengentalkan albumin, 

menghambat virus 

Menstabilkan busa 

Avidin 0.06 Mengikat vitamin 

(biotin) 

- 

Lainnya  10 Mengikat vitamin (2+), 

menghambat enzim 

pencernaan (3+) 

- 

(McGee, 2004) 

 

1.2.3 Chickpea  

Chickpeas (Cicer arietinum L.) sering disebut dengan kacang arab atau kacang garbanzo 

yang memiliki warna putih krem yang kulit luar biji tipis dan ringan, serta bentuknya 

bulat mirip dengan kemiri namun dalam ukuran yang lebih kecil (Muaris, 2013). Selain 

itu, chickpeas ini memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi (41,1% - 47,4%), serta 

memiliki kandungan pati sebanyak 83,9% dari total karbohidrat. Chickpeas merupakan 

jenis polong-polongan yang memiliki kandungan protein yang tinggi (17-30% dari berat 

kering). Protein yang ditemukan pada chickpeas itu sendiri antara lain adalah albumin, 

globulin, glutelins, dan juga prolamin. Adanya kandungan albumin dan globulin inilah 

yang menyebabkan chickpeas dapat membentuk buih ketika dikocok. Namun, 

pembentukan buih dengan menggunakan protein nabati dengan protein dari hewani akan 

berbeda. Hal ini terjadi karena jumlah protein pembentuk buih yang berbeda. Tabel 2 
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merupakan tabel asam amino yang terdapat pada kacang chickpeas (g/16 g N) (El-Adawy, 

2002). 

Tabel 2. Asam Amino Pada Chickpea (g/16 g N) 

Asam Amino Mentah Rebus 

Isoleusin 

Leusin 

Lisin 

Sistin 

Metionin 

Total asam amino sulfur 

Tirosin 

Fenilalanin 

Total asam amino aromatik 

Teonin 

Triptofan 

Valin 

Total asam amino esensial 

Histidin 

Arginin 

Asam aspartat 

Asam glutamat 

Serin 

Prolin 

glisin 

Alanin 

Total asam amino non esensial 

Rasio leusin/isoleusin 

4.1 

7.0 

7.7 

1.3 

1.6 

2.9 

3.7 

5.9 

9.6 

3.6 

1.1 

3.6 

39.6 

3.4 

10.3 

11.4 

17.3 

4.9 

4.6 

4.1 

4.4 

60.4 

1.7:1 

4.1 

7.4 

7.5 

1.1 

1.4 

2.5 

3.6 

5.8 

9.4 

4.3 

1.0 

3.6 

39.8 

3.2 

10.1 

11.2 

18.5 

4.5 

4.3 

4.5 

3.9 

60.2 

1.8:1 

(El-Adawy, 2002) 

 

1.2.4 Kacang Kedelai 

Kedelai (Glycine max L) merupakan polong-polongan yang mengadung sumber nutrien 

yang cukup baik yaitu protien, zat besi, vitamin B, asam folat, dan pati atau lemak 

(McGee, 2004). Protein yang terkandung dalam kacang kedelai adalah protein nabati 

yaitu sekitar 39%. Kandungan protein yang paling besar pada kacang kedelai adalah 

globulin, serta ada protein lainnya seperti proteosa, prolamin, dan albumin (Anglemier 

& Montgomery, 1976). Selain itu, Protein pada kacang kedelai juga mengandung lysine 

yang cukup tinggi serta kandungan asam amino sulfur lebih rendah. Walaupun kacang 

kedelai memiliki keterbatasan asam amino, namun tetap dapat mengimbangi protein 

hewani. Di Indonesia, kacang kedelai sangat populer karena kandungan protein nabati 

yang menyehatkan tubuh. Beberapa produk olahan yang sering menggunakan kacang 

kedelai sebagai bahan utamanya adalah tahu, tempe, kecap, dan lain sebagainya. Jenis 
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protein yang terkandung dalam kacang kedelai ini antara lain dapat dilihat pada Tabel 3 

(Winarsi, 2014). 

 

Tabel 3. Asam Amino Pada Kacang Kedelai  

Asam Amino Mg/g protein 

Arginin 

Alanin 

Asam Aspartat 

Sistin 

Asam Glutamat 

Glisin 

Histidin 

4-Hidroksiprolin 

Isoleusin 

Leusin 

Lisin 

Metionin 

Fenilalanin 

Prolin 

Serin 

Trevonin 

Triptofan 

Tirosin 

Valin 

77.16 

40.23 

68.86 

25.00 

190.16 

36.72 

34.38 

1.40 

51.58 

81.69 

68.37 

10.70 

56.29 

52.91 

54.05 

41.94 

12.73 

41.55 

41.55 

        (Winarsi, 2014) 

 

Selain protein, pada kacang kedelai juga terdapat lemak sekitar 18-22%, yang mana 

komponen terbesarnya adalah trigliserida. Komponen lainnya adalah fosfolipid, senyawa 

yang tidak tersaponifikasi seperti tokoferol, fitosterol, dan karbohidrat), dan asam lemak 

bebas. Biasanya, kacang-kacangan memiliki kandungan lemak yang rendah, namun pada 

kacang kedelai ini memiliki kandungan nutrisi yang unik yaitu memiliki kandungan 

lemak yang cukup tinggi. Lemak yang terkandung dalam kacang kedelai adalah lemak 

tidak jenuh (monosaturated fatty acid/ MUFA) yang menyehatkan tubuh (Sartika, 2008). 

 

1.2.5 Aquafaba 

Aquafaba terdiri dari 2 kata yakni aqua yang artinya air dan faba yang artinya kacang 

sehingga jika diartikan aquafaba adalah air dari kacang. Kacang yang sering digunakan 

adalah chickpeas, namun beberapa penelitian mengatakan bahwa beberapa kacang lain 

seperti lentil dan kedelai juga dapat digunakan unuk membuat aquafaba. Aquafaba dapat 
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diperoleh dari air pada kaleng kacang chickpeas yang sudah dimasak atau dapat dengan 

merebus kacang chickpea menggunakan air (Dever, 2016). Salah satu fungsi dari 

aquafaba adalah dapat digunakan sebagai pengganti putih telur karena memiliki 

kandungan protein yang cukup tinggi dan tekstur dari aquafaba menyerupai putih telur 

(Mustafa et al, 2018). Aquafaba yang terbuat dari chickpeas memiliki kandungan air 

sebesar 92-95% serta protein sebesar 22-26% (Shim et al, 2018). Selain kandungan 

protein yang tinggi, aquafaba juga memiliki kandungan karbohidrat yakni gula sederhana 

dan polisakarida sehingga memungkinkan terjadinya reaksi maillard selama proses 

pembuatan aquafaba serta memiliki tekstur menyerupai putih telur yakni kental. 

Aquafaba memiliki sifat yang mirip dengan putih telur yakni dapat menghasilkan buih, 

sebagai emulsifier, daya ikat, dan pengental sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

dasar membuat meringue, mayonaise, vegan cake, butter, dan whipped cream. Sifat-sifat 

aquafaba tersebut dipengaruhi oleh komposisi kacang, suhu, tekanan, lama pemasakan, 

dan jenis dari kacang yang digunakan (Mustafa et al, 2018).  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui pengaruh penggunaan 

aquafaba yang terbuat dari chickpeas dan kacang kedelai terhadap sifat fisikokimia dan 

organoleptik dalam pembuatan royal icing serta untuk mengetahui perubahan yang terjadi 

pada royal icing selama penyimpanan. 

 


