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3 HASIL PENELITIAN 

 

3.1 Karakteristik Bahan pada Royal icing 

Bahan yang dimaksud ialah karakteristik dari putih telur, aquafaba chickpeas, dan 

aquafaba kedelai. Karakteristik bahan yang dianalisis berupa daya buih, viskositas, kadar 

air, kadar protein dan kadar lemak pada bahan dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Karakteristik Putih Telur dan Aquafaba (chickpeas dan Kedelai)  

Analisis 
Putih Telur 

Kontrol 

Aquafaba 

Chickpeas 

Aquafaba 

 Kedelai 

Daya Buih (%) 

Viskositas (cP) 

Kadar Air (%) 

Protein (% berat kering) 

Lemak (%) 

683,33 ± 20,66a 

207.78 ± 3,47a 

87,92 ± 0,26c 

85,88 ± 1,31 

0,25 ± 0,05b 

631,67 ± 24,83b 

148,63 ± 3,47b 

93,49 ± 0,31a 

19,78 ± 1,51 

0,28 ± 0,04b 

626,67 ± 20,66b 

96,52 ± 2,37c 

91,44 ± 0,34b 

10,45 ± 0,98 

0,40 ± 0,09a 
Keterangan :  

1.  Semua nilai pada tabel di atas adalah nilai mean ± standar deviasi dari 2 batch yang masing-masing 

batch dilakukan 3 kali pengulangan 

2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda menyatakan perbedaan nyata antar perlakuan pada tingkat 

kepercayaan 95% (p < 0,05). 

3. Protein yang dihitung adalah persentase dari berat kering dan tidak menggunakan superscript karena 

hasil yang didapatkan tidak memenuhi kaidah pengujian SPSS. 

 

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini digunakan putih telur 

sebagai kontrol, aquafaba chickpeas, dan aquafaba kacang kedelai. Pada pengujian daya 

buih, terdapat perbedaan yang nyata antara putih telur dengan aquafaba 

(chickpea/kedelai). Ketiga perlakuan pada pengujian viskositas dan kadar air terdapat 

perbedaan yang nyata. Nilai viskositas yang paling tinggi adalah putih telur dan yang 

paling rendah adalah aquafaba kedelai sedangkan pada nilai kadar air yang paling tinggi 

adalah aquafaba chickpea dan yang paling rendah adalah putih telur. Pengujian protein 

pada bahan tidak menggunakan SPSS karena hasil yang didapat tidak memenuhi kaidah 

pengujian SPSS. Pada analisis lemak, antara putih telur dan aquafaba chickpea tidak 

terdapat perbedaan sedangkan pada aquafaba kacang kedelai lebih tinggi dibandingkan 

putih telur dan aquafaba chickpeas.  
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3.2 Karakteristik Royal icing 

3.2.1 Kandungan Protein 

Analisis protein menggunakan metode kjeldahl pada royal icing dengan 3 perlakuan 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Protein Pada Royal Icing 

Perlakuan Protein (%) 

Kontrol 2,873 ± 0,522a 

Chickpea 1,265 ± 0,675b 

kedelai 1,840 ± 0,564b 
Keterangan :  

1. Semua nilai pada tabel di atas adalah nilai mean ± standar deviasi dari 2 batch yang masing-masing batch 

dilakukan 3 kali pengulangan 

2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda menyatakan perbedaan nyata antar perlakuan pada tingkat 

kepercayaan 95% (p < 0,05).  

 

 

 

Gambar 4. Kandungan Protein Royal icing 

 

Hasil analisis protein dengan menggunakan metode kjeldahl dapat dilihat pada Tabel 5 

dan Gambar 4, dimana terdapat 3 perlakuan pada royal icing. Nilai protein yang paling 

tinggi adalah pada perlakuan kontrol dibandingkan dengan royal icing yang berbasis 

kacang-kacangan. Berdasarkan perlakuan menggunakan kacang-kacangan, tidak ada 

perbedaan yang nyata antar keduanya.  

 

 

 

2,87 ±0.522

1,27±0.685

1,84±0.564

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

K
ad

ar
 P

ro
te

in
(%

)

Perlakuan

Kontrol chickpea kedelai



18 
 

 
 

3.2.2 Kandungan Lemak 

Analisis lemak menggunakan metode soxhlet pada royal icing dengan 3 perlakuan dapat 

dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Lemak Pada Royal Icing 

Perlakuan Lemak (%) 

Kontrol 0,117 ± 0,041a 

Chickpea 0,117 ± 0,041a 

kedelai 0,100 ± 0,000a 
Keterangan :  

1. Semua nilai pada tabel di atas adalah nilai mean ± standar deviasi dari 2 batch yang masing-masing batch 

dilakukan 3 kali pengulangan 

2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda menyatakan perbedaan nyata antar perlakuan pada tingkat 

kepercayaan 95% (p < 0,05).  

 

Hasil analisis lemak dengan menggunakan metode soxhlet dapat dilihat pada Tabel diatas, 

dimana ada 3 perlakuan yang berbeda yaitu kontrol, chickpea, dan kedelai. Hasil lemak 

yang tertera pada Tabel 6, pada perlakuan kontrol dan chickpeas adalah 0,117 sedangkan 

pada kedelai 0,100. Ketiga perlakuan ini tidak terdapat perbedaan yang nyata.  

 

3.2.3 Kadar Air Royal icing Selama Penyimpanan 

Kadar air pada royal icing selama penyimpanan dengan 3 perlakuan dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

 

Tabel 7. Kadar Air Pada Royal Icing 

Perlakuan Kadar Air (%) 

Minggu 0 Minggu 1 Minggu 2 

Kontrol 1,412 ± 0,125c1 1,024 ± 0,021c2 0,645 ± 0,033c3 

Chickpea 1,836 ± 0,120a1 1,364 ± 0,110a2 0,839 ± 0,092a3 

Kedelai 1,772 ± 0,114b1 1,200 ± 0,071b2 0,731 ± 0,092b3 
Keterangan :  

1. Semua nilai pada tabel di atas adalah nilai mean ± standar deviasi dari 2 batch yang masing-masing batch 

dilakukan 3 kali pengulangan 

2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda pada tiap kolom menyatakan perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05).  

3. Nilai dengan superscript angka yang berbeda pada tiap baris menyatakan perbedaan nyata antar waktu 

penyimpanan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05). 
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Gambar 5. Kadar Air Royal icing 
 

Hasil analisis kadar air pada royal icing dengan 3 perlakuan selama 2 minggu dapat dilihat 

pada Tabel 7 dan pada Gambar 5. Ketiga perlakuan yakni kontrol, chickpea, dan kedelai 

memiliki hasil yang beda nyata. Nilai kadar air yang paling tinggi adalah royal icing 

dengan menggunakan chickpea, sedangkan nilai kadar air yang paling rendah adalah 

royal icing kontrol. Selama 2 minggu penyimpanan, nilai kadar air dari royal icing 

mengalami penurunan yakni pada minggu ke-0 merupakan nilai kadar air yang paling 

tinggi sedangkan pada minggu ke-2 merupakan nilai kadar air yang paling rendah. 

 

3.2.4 Penampakan secara Visual Royal icing 

Pada Gambar 1, royal icing dengan 3 perlakuan yaitu kontrol, chickpeas, dan kedelai 

selama 2 minggu. 
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Kedelai (minggu ke-0) 

 

Kedelai (minggu ke-1) 

 

Kedelai (minggu ke-2) 

Gambar 6. Royal icing pada 3 perlakuan selama 2 minggu 

 

Royal icing dengan menggunakan putih telur, aquafaba chickpeas, dan aquafaba kedelai 

dapat dilihat pada gambar 1. Pada perlakuan putih telur, warna royal icing lebih putih 

dibandingkan dengan aquafaba. Perlakuan royal icing menggunakan aquafaba memiliki 

warna yang agak kekuningan. Pada gambar diatas juga dapat dilihat bahwa selama 2 

minggu penyimpanan royal icing tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika dilihat 

berdasarkan intensitas warna.  

 

3.2.5 Intensitas Warna Royal icing 

3.2.5.1 Nilai L pada Intensitas Warna (lightness) 

Nilai L atau Lightness pada inensitas warna produk royal icing dengan menggunakan 

chromameter dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Intensitas Warna (Lightness) Pada Produk Royal icing 

Perlakuan Warna (Lightness) 

Minggu 0 Minggu 1 Minggu2 

Kontrol 91,795 ± 1,181a1 87,137 ± 3,442a1 88,153 ± 1,322a2 

Chickpea 81,830 ± 3,291b1 83,735 ± 2,020b1 79,403 ± 1,651b2 

Kedelai 83,917 ± 2,027b1 84,108 ± 3,242b1 77,372 ± 2,687b2 
Keterangan :  

1. Semua nilai pada tabel di atas adalah nilai mean ± standar deviasi dari 2 batch yang masing-masing batch 

dilakukan 3 kali pengulangan 

2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda pada tiap kolom menyatakan perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05).  

3. Nilai dengan superscript angka yang berbeda pada tiap baris menyatakan perbedaan nyata antar waktu 

penyimpanan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05). 

 

Hasil analisis lightness pada uji warna dengan menggunakan chromameter dapat dilihat 

pada Tabel diatas. Data menunjukan bahwa lightness pada chickpea dan kedelai tidak 

terdapat beda nyata sedangkan royal icing yang menggunakan kacang lebih rendah 

dibandingkan dengan kontrol yang menggunakan putih telur. Pada minggu ke-0 dan 
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minggu ke-1 dapat dilihat bahwa tidak terdapat pebedaan yang nyata pada semua 

perlakuan sedangkan pada minggu ke-2 mengalami penurunan nilai L atau lightness. 

 

3.2.5.2 Nilai a* pada Intensitas Warna 

Nilai a* pada pengujian intensitas warna menggunakan chromameter terhadap produk 

royal icing selama 2 minggu dapat dilihat pada Tabel 9 dibawah ini. 

 

Tabel 9. Intensitas Warna (a*) pada Produk Royal icing 

Perlakuan Warna (a*) 

Minggu 0 Minggu 1 Minggu 2 

Kontrol -1,338 ± 0,083 -1,202 ± 0,304 -1,123 ± 0,211 

Chickpea -0,980 ± 0,115 -0,793 ± 0,157 -0,773 ± 0,209 

Kedelai -1,097 ± 0,081 -0,800 ± 0,165 -0,473 ± 0,111 
Keterangan :  

1. Semua nilai pada tabel di atas adalah nilai mean ± standar deviasi dari 2 batch yang masing-masing batch 

dilakukan 3 kali pengulangan 

 

Hasil analisis nilai a* pada royal icing selama 2 minggu dapat dilihat pada Tabel, dimana 

ketiga perlakuan yaitu kontrol, chickpea, dan kedelai mengalami penurunan seiring 

dengan bertambah lamanya umur penyimpanan. Nilai a* yang paling tinggi adalah 

perlakuan kontrol kemudian diikuti dengan perlakuan yang menggunakan kacang kedelai 

dan yang terakhir adalah perlakuan yang menggunakan chickpea. 

 

3.2.5.3 Nilai b* pada Intensitas Warna 

Nilai b* pada pengujian intensitas warna dengan menggunakan chromameter terhadap 

royal icing yang dilakukan penyimpanan selama 2 minggu dapat dilihat pada Tabel 10. 

 

Tabel 10. Intensitas Warna (b*) Pada Royal icing 

Perlakuan Warna (b*) 

Minggu 0 Minggu 1 Minggu 2 

Kontrol 4,040 ± 0,188c3 3,940 ± 0,679c2 4,245 ± 0,151c1 

Chickpea 4,310 ± 0,627b3 5,100 ± 0,655b2 6,155 ± 0,787b1 

Kedelai 5,912 ± 0,462a3 5,532 ± 0,521a2 5,628 ± 0,679a1 
Keterangan :  

1. Semua nilai pada tabel di atas adalah nilai mean ± standar deviasi dari 2 batch yang masing-masing batch 

dilakukan 3 kali pengulangan 

2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda pada tiap kolom menyatakan perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05).  

3. Nilai dengan superscript angka yang berbeda pada tiap baris menyatakan perbedaan nyata antar waktu 

penyimpanan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05). 
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Hasil analisis warna b* pada penyimpanan royal icing dapat dilihat pada Tabel 4, dimana 

terdapat 3 perlakuan yaitu kontrol, chickpea, dan kedelai. Pada perlakuan dapat dilihat 

bahwa untuk perlakuan dengan menggunakan kacang-kacangan meningkatkan nilai b*. 

Nilai b* yang paling tinggi adalah pada kedelai, kemudian diikuti dengan chickpea, dan 

yang paling rendah adalah pada perlakuan kontrol. Selama penyimpanan, terjadi 

peningkatan setiap minggunya, sehingga didapatkan nilai b* yang paling tinggi adalah 

pada minggu ke-2 dan yang paling rendah adalah minggu ke-0. Semakin lama 

penyimpanan semakin bertambah pula nilai b*. 

 

3.2.6 Tingkat Kekerasan (hardness) pada Royal icing Selama Penyimpanan 

Tingkat kekerasan (hardness) pada royal icing dengan 3 perlakuan yang diamati selama 

2 minggu dapat dilihat pada Tabel 11. 

 

Tabel 11. Tingkat Kekerasan (Hardness) Pada Produk Royal icing 

Perlakuan Tekstur 

Minggu 0 Minggu 1 Minggu 2 

Kontrol 259,54 ± 21,952a3 302,33 ± 20,145a2 346,16 ± 24,976a1 

Chickpea 131,14 ± 12,915b3 212,55 ± 20,976b2 308,18 ± 34,454b1 

Kedelai 162,76 ± 9,161b3 258,54 ± 23,296b2 268,31 ± 22,062b1 
Keterangan :  

1. Semua nilai pada tabel di atas adalah nilai mean ± standar deviasi dari 2 batch yang masing-masing batch 

dilakukan 3 kali pengulangan 

2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda pada tiap kolom menyatakan perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05).  

3. Nilai dengan superscript angka yang berbeda pada tiap baris menyatakan perbedaan nyata antar waktu 

penyimpanan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05). 

 

Hasil analisis tekstur royal icing dengan 3 perlakuan yaitu kontrol, chickpea, dan kedelai 

yang dilakukan penyimpanan selama 2 minggu dapat dilihat pada tabel diatas. Pada tabel 

dapat dilihat bahwa ketiga perlakuan memiliki hasil yang berbeda. Pada perlakuan kontrol 

memiliki nilai tekstur yang tinggi dibandingkan royal icing dengan menggunakan bahan 

berbasis aquafaba. Pada bahan kacang chickpea dan kacang kedelai nilai teksturnya tidak 

beda nyata. Selama penyimpanan, hasil tekstur menujukan bahwa semakin lama 

penyimpanan tekstur pada royal icing semakin tinggi. 

 

 

 



23 
 

 
 

3.3 Organoleptik 

Hasil analisis organoleptik pada royal icing dengan 3 perlakuan dapat dilihat pada Tabel 

12. 

 

Tabel 12. Organoleptik Royal icing 

Perlakuan Warna Aroma Rasa Tekstur Overall 

Kontrol 2,90±0,304a 2.35±0.580a 2.18±0.747a 1,43 ± 0,675b 2.18±0.636a 

Chickpea 1,80±0,608b 2.25±0.670a 2.30±0.791a 2,05 ± 0,783a 2.20±0.648a 

Kedelai 1,83±0,594b 2.20±0.723a 2.43±0.675a 2,35 ± 0,622a 2.40±0.672a 
Keterangan :  

1. Semua nilai pada tabel di atas adalah nilai mean ± standar deviasi dari 1 batch yang terdiri dari 40 panelis 

2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda pada tiap kolom menyatakan perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05). 

 

 

Hasil uji organoleptik dengan menggunakan metode uji hedonik (rating) dengan 

parameter warna, aroma, rasa, tekstur, dan overall dapat dilihat pada tabel diatas. Skala 

penilaian yang paling tinggi adalah 3 sedangkan yang paling rendah adalah 1. Parameter 

aroma, rasa, dan overall tidak terdapat perbedaan yang nyata sedangkan pada parameter 

warna dan tekstur ada perbedaan yang nyata. Pada warna, royal icing yang terbuat dari 

kedua jenis aquafaba tidak terdapat perbedaan yang nyata sedangkan pada royal icing 

yang terbuat dari putih telur memiliki nilai yang paling tinggi atau disukai. Sama hal-nya 

dengan warna, tekstur pada kedua perlakuan aquafaba tidak terdapat perbedaan yang 

nyata namun yang membedakan dengan warna adalah perlakuan kontrol memiliki nilai 

sensori tekstur yang lebih rendah atau lebih tidak disukai dibandingkan pada kedua jenis 

aquafaba.


