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4 PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Bahan Royal icing 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan royal icing antara lain putih telur, gula icing, 

dan sedikit perasan lemon. Pada penelitian ini, putih telur merupakan kontrol, sedangkan 

perlakuannya antara lain aquafaba yang terbuat dari chickpea dan aquafaba yang terbuat 

dari kacang kedelai. Putih telur yang digunakan adalah putih telur yang fresh. Aquafaba 

memiliki sifat yang menyerupai putih telur sehingga dapat digunakan untuk mengganti 

putih telur. Pembuatan aquafaba dilakukan dengan melakukan perebusan terhadap 

chickpea dan kacang kedelai yang sudah direndam selama semalaman atau kira-kira 8 

jam. Perendaman ini dilakukan supaya kacang mengalami pengembangan serta dengan 

mengembang kacang menjadi lebih lunak. Pengembangan pada kacang ini dapat 

mempercepat proses pelunakan selama perebusan kacang (Astawan, 2009).  

 

Selain untuk melunakkan kacang, perebusan juga menyebabkan terjadinya pemecahan 

struktur pati pada kacang sehingga pati akan mengikat komponen-komponen lain seperti 

gula dan protein menjadi telarut dalam cairan (Triyono, 2010). Proses pendiaman selama 

3 jam berfungsi supaya komponen yang terlarut pada kacang semakin bertambah (Ania, 

2016). Perebusan yang kedua kalinya dilakukan dengan tujuan supaya terjadi 

pengurangan kurang lebih setengah dari volume awal. Pendinginan ini bertujuan untuk 

mendapatkan cairan yang lebih mengental lagi (Dever, 2016). Hal ini sesuai dengan teori 

menurut Welty, et al (2004), yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi viskositas antara lain adalah suhu, yakni jika suhu dari suatu cairan 

diturunkan atau menjadi lebih rendah maka viskositas dari cairan tersebut akan 

meningkat. Hal ini dikarenakan pada suhu rendah, gerakan partikel pada suatu zat cair 

menjadi lebih lambat sehingga menyebabkan berkurangnya energi kinetik pada cairan 

tersebut. Energi kinetik berbanding terbalik dengan daya tarik antar molekul. Semakin 

meningkatnya daya tarik antar molekul menyebabkan viskositas suatu cairan menjadi 

lebih tinggi. Pengujian karakteristik pada bahan royal icing meliputi pembentukan buih, 

viskositas, kadar air, protein, dan lemak. 
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4.1.1 Pembentukan Buih pada Putih Telur dan Aquafaba (Chickpea/Kedelai) 

Putih telur atau albumin memiliki banyak sifat, diantaranya adalah kemampuan daya buih 

atau foaming, koagulasi, kristalisasi, serta dapat membentuk gel. Putih telur mengandung 

90% air dan sisanya adalah protein, sedikit mineral, sedikit lemak, sedikit vitamin, dan 

glukosa (McGee, 2004). Buih/busa merupakan suatu dispersi koloid pada fase gas dalam 

fase cair. Buih/busa ini dapat terbentuk jika dilakukan proses mekanik yaitu dengan 

pengocokkan. Buih/busa ini dapat terbentuk jika terdapat suatu protein yang berperan 

dalam pembentukan buih, antara lain adalah ovalbumin, ovomucin, globulin, 

ovotransferin, lysosim, dan ovomucid (Wirakusumah, 2005). Protein inilah yang ketika 

dilakukan proses mekanik atau pengocokkan akan menghasilkan buih/busa. Pengocokkan 

mampu membuka ikatan ikatan protein pada bahan (putih telur atau aquafaba) yang 

kemudian membentuk suatu rantai yang lebih panjang. Terbukanya ikatan ini dapat 

menahan udara yang masuk diantara ikatan protein, sehingga terjadilah buih dan terdapat 

pengembangan (Stadelman dan Cotterill, 1995).  

 

Hasil pengamatan pada Tabel 4 menunjukan bahwa daya buih pada putih telur lebih tinggi 

daripada aquafaba, sedangkan perlakuan chickpea lebih tinggi dibandingkan pada kacang 

kedelai. Daya buih kedua aquafaba tidak terdapat perbedaan yang nyata. Nilai daya buih 

yang dihasilkan untuk ketiga perlakuan adalah antara 600-700. Hal ini sesuai dengan teori 

menurut Stadelman dan Cotterill (1995) yang mengatakan bahwa daya buih yang cukup 

baik ialah yang berkisar antara 6-8 kali dari volume awal putih telur. Berdasarkan teori 

tersebut menandakan bahwa aquafaba yang terbuat dari chickpea dan kacang kedelai 

memiliki buih yang hampir sama dengan putih telur.  

 

4.1.2 Viskositas pada Putih Telur dan Aquafaba (Chickpea/Kedelai) 

Viskositas merupakan sifat suatu cairan untuk menahan laju ketika terjadi deformasi pada 

cairan, dimana terdapat gaya geser antar molekul yang menyebabkan penghambatan 

gerak molekul. Beberapa faktor yang mempengaruhi viskositas cairan adalah suhu, 

komposisi, tekanan, dan lain sebagainya (Welty et al, 2004). Hasil penelitian pada Tabel 

4, menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara ketiga perlakuan yang cukup 

berbeda nyata. Viskositas tertinggi adalah pada putih telur, sedangkan yang paling rendah 

adalah pada aquafaba dari kacang kedelai. Hal ini dikarenakan komposisi antara putih 
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telur dengan aquafaba terdapat perbedaan, salah satunya ialah pada protein. Pada putih 

telur terdapat konsistensi yang kental dan yang encer, ini dikarenakan pada putih telur 

yang kental mengandung ovomucin (Agustina et al, 2013). Ovomucin memiliki peran 

untuk membentuk serta menstabilkan buih dan memiliki viskositas yang tinggi (kental). 

Ovomucin merupakan suatu protein yang tidak dapat larut dalam air, sedangkan aquafaba 

terbuat dari air rebusan kacang, yang mengalami perebusan dalam air (Winarno, 2004).  

 

4.1.3 Kadar Air pada Putih Telur dan Aquafaba (Chickpea/Kedelai) 

Kadar air merupakan jumlah air yang terdapat dalam suatu bahan pangan yang dinyatakan 

dalam satuan persen. Kandungan ini sangat penting dalam suatu bahan pangan, 

dikarenakan kandungan air menentukan kesegaran suatu bahan pangan, selain itu juga 

menentukan penerimaan dan daya tahan atau umur simpan suatu produk. Suatu bahan 

pangan yang mudah rusak dikarenakan kandungan air pada bahan tersebut cukup tinggi, 

sehingga semakin tinggi kadar air mengindikasikan bahwa bahan pangan tersebut akan 

lebih cepat rusak atau basi (Sandjaja, 2009). Pengukuran kadar air ini dilakukan dengan 

menggunakan metode thermogravimetri atau metode oven. Prinsip dalam metode ini 

adalah mengurangi atau menguapkan air yang ada dalam bahan pangan dan setelah itu 

dilakukan penimbangan hingga berat bahan konstan. Hal ini dilakukan untuk memastikan 

bahwa semua air yang ada pada bahan sudah teruapkan semua sehingga berat menjadi 

konstan (Winarno, 2004). 

 

Hasil pada Tabel 4, menunjukan bahwa kadar air dari ketiga bahan menjukan nilai yang 

berbeda nyata. Nilai kadar air tertinggi ada pada perlakuan aquafaba menggunakan 

chickpea, sedangkan kadar air terendah ada pada perlakuan putih telur. Nilai kadar air 

pada putih telur ialah 87,92%. Hal sesuai dengan Sujionohadi (2013) yang mengatakan 

bahwa komposisi air pada putih telur adalah 87,8 %. Nilai kadar air pada aquafaba yang 

terbuat dari chickpea pada Tabel 4 adalah 93,49%, sedangkan perlakuan ketiga yaitu 

aquafaba menggunakan kacang kedelai memiliki nilai 91,44%. Kedua aquafaba ini 

cukup mendekati dengan jurnal menurut Shim et al (2018) bahwa kadar air dari aquafaba 

adalah 92-95%.  
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4.1.4 Protein pada Putih Telur dan Aquafaba (Chickpea/Kedelai) 

Hasil pada Tabel 4, menunjukan bahwa kandungan protein pada putih telur lebih besar 

dibandingkan dengan protein pada aquafaba. Pada perlakuan putih telur kandungan 

protein yang didapatkan adalah 85,88%. Hal ini sesuai dengan teori menurut Matz (1992) 

mengatakan bahwa kandungan protein pada putih telur yang dikeringkan adalah sekitar 

80%. Kandungan protein pada aquafaba lebih rendah jika dibandingkan dengan putih 

telur, hal ini sangat jelas karena aquafaba merupakan air rebusan dari kacang yang mana 

tidak semua protein dari kacang dapat larut dalam air. Berdasarkan Tabel 4, kandungan 

protein pada aquafaba yang terbuat dari chickpea (19,78%) lebih tinggi dibandingkan 

dengan kacang kedelai (10,45%). Protein pada aquafaba yang terbuat dari chickpea 

cukup mendekati dengan jurnal menurut Shim et al (2018) yang mengatakan bahwa 

kandungan protein pada aquafaba yang terbuat dari chickpea adalah 22-26%. 

Ketidaksesuaian ini dikarenakan pada penelitian Shim et al (2018), aquafaba yang 

digunakan berasal dari air kaleng chickpea sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

kacang chickpea yang dibuat sendiri dengan merendam dan merebus kacang tersebut. 

Aquafaba yang diambil dari air kaleng kemasan chickpea ini ditambahkan dengan bahan 

lain seperti bahan pengawet dan garam. Aquafaba yang terbuat dari kacang kedelai 

memiliki kandungan protein 10,45%, sedangkan pada artikel milik Ansori (2017) 

disebutkan bahwa kandungan protein pada air rebusan kacang kedelai adalah sekitar 

5,29%. Ketidaksesuaian ini dikarenakan adanya beberapa faktor seperti suhu perebusan, 

perbandingan kacang dengan air, serta lamanya waktu perebusan. Semakin lama 

perebusan menyebabkan protein menjadi semakin tinggi, hal ini dikarenakan semakin 

banyaknya ikatan polipeptida yang terputus menjadi asam amino yang terlarut pada air 

rebusan kacang kedelai (Ansori, 2017). 

 

4.1.5 Lemak pada Putih Telur dan Aquafaba (Chickpea/Kedelai) 

Lemak termasuk golongan lipid yang memiliki kelarutan dalam pelarut organik atau 

pelarut non polar seperti alkohol, eter, hexane, dan lain sebagainya. Metode analisis 

lemak yang digunakan pada penelitian ini adalah soxhlet (Rohman & Sumatri, 2018). 

Metode ini memiliki prinsip melakukan ekstrak lemak dari bahan pangan dengan 

menggunakan pelarut organik yang kemudian diuapkan atau destilasi. Prinsip dari 

penguapan ini adalah titik didih pelarut (hexane) harus lebih rendah dibandingkan dengan 
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titik didih lemak (Atma, 2018). Hasil penelitian pada Tabel 4, menunjukan bahwa yang 

paling tinggi kandungan lemaknya adalah pada aquafaba yang terbuat dari kacang 

kedelai sedangkan pada putih telur (0,25%) dan aquafaba yang terbuat dari chickpea 

(0,28%) tidak berbeda jauh. Putih telur segar menurut McGee (2004) tidak memiliki 

kandungan lemak. Perbedaan hasil dengan teori ini dikarenakan adanya senyawa-

senyawa yang menempel pada kertas saring atau cawan yang digunakan selama proses. 

Air rebusan kacang kedelai menurut artikel pada Ansori (2017) mengandung 0,54% 

lemak.  

 

4.2 Karakteristik Fisikokimia Royal icing 

4.2.1 Kandungan Protein pada Royal Icing  

Kandungan protein pada royal icing dapat dilihat pada Tabel 5, dimana kandungan 

protein pada produk (royal icing) lebih kecil dibandingkan dengan kandungan protein 

pada bahan (putih telur/aquafaba). Hal ini dikarenakan komposisi yang paling banyak 

digunakan adalah gula icing yakni sebanyak 600 gram sedangkan pada protein yang 

digunakan (putih telur/aquafaba) sebanyak 90 gram. Selain itu juga dikarenakan adanya 

reaksi yang terjadi selama proses pembuatan royal icing yang menyebabkan adanya 

kerusakan pada protein yang dapat mempengaruhi pengujian protein (Palupi et al, 2007).  

 

Hasil pengujian protein pada royal icing yang menggunakan putih telur atau kontrol 

memiliki nilai yang paling tinggi dibandingkan dengan royal icing yang menggunakan 

aquafaba. Royal icing yang menggunakan aquafaba dari chickpea dan kacang kedelai 

memiliki kandungan protein yang tidak berbeda nyata, sedangkan antara perlakuan putih 

telur dengan aquafaba terdapat perbedaan yang nyata. Hal ini dikarenakan kandungan 

protein pada putih telur lebih tinggi dibandingkan dengan protein pada kedua macam 

aquafaba (Sujionohadi, 2013 dan Shim et al, 2018).  

 

4.2.2 Kandungan Lemak pada Royal Icing 

Kandungan lemak pada royal icing dapat dilihat pada Tabel 6, yang mana pada ketiga 

perlakuan tidak terdapat perbedaan yang nyata. Lemak yang didapatkan pada analisis 

royal icing ini adalah sekitar 0,1 yang tergolong sangat kecil atau bahkan hampir tidak 

ada. Hal ini dikarenakan komposisi dari bahan royal icing sendiri memiliki kandungan 
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lemak yang sedikit atau bahkan hampir tidak ada misalnya seperti pada putih telur dan 

juga lemon (Muaris, 2014). Pada aquafaba yang terbuat dari kacang kedelai memiliki 

kandungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Kacang 

kedelai mempunyai kandungan lemak yang cukup tinggi dibandingkan dengan kacang 

lainnya (Sartika, 2008). Hal ini tidak mempengaruhi kandungan lemak pada royal icing 

(produk) karena bahan yang jumlahnya paling besar adalah gula icing. Lemak pada royal 

icing sangat tidak diharapkan karena lemak dapat menghambat pembentukan buih selama 

pengocokan (Holding, 1980).  

 

4.2.3 Kadar Air Royal icing Selama Penyimpanan 

Kadar air menunjukan keawetan, kesegaran suatu bahan pangan, serta umur simpan suatu 

produk. Semakin tinggi kadar air suatu bahan pangan maka bahan pangan tersebut akan 

lebih cepat rusak. Pengukuran kadar air royal icing dapat dilihat pada Tabel 7, yang 

menunjukan pengukuran kadar air pada ketiga perlakuan pada minggu ke-0, minggu ke-

1, dan minggu ke-2. Kadar air pada produk yakni royal icing lebih rendah dibandingkan 

pada bahan yakni putih telur serta aquafaba. Hal ini dikarenakan bahan yang jumlahnya 

paling banyak dalam membuat royal icing adalah gula icing. Gula pada royal icing ini 

berfungsi untuk menyerap air dan menahan air atau bersifat higroskopis sehingga dapat 

mempertahankan umur simpan produk pangan (Faridah et al, 2008).  

 

Pada minggu ke-0, minggu ke-1, dan minggu ke-2 kadar air yang lebih tinggi adalah royal 

icing dengan perlakuan aquafaba yang terbuat dari chickpea sedangkan yang paling 

rendah adalah royal icing yang menggunakan putih telur atau kontrol. Kadar air pada 

royal icing ini berhubungan dengan pembentukan kristal setelah royal icing dibentuk. 

Kristalisasi pada royal icing ini diartikan sebagai perubahan wujud dari suatu cairan 

menjadi padatan yang kering (Fachry et al, 2008). Setelah dimasukkan ke dalam pipping 

bag, royal icing kemudian dibentuk dan didiamkan hingga kering. Waktu pengeringan 

pada royal icing bergantung pada banyaknya air yang ditahan atau diikat oleh gula icing. 

Semakin banyak kandungan air pada bahan yakni putih telur atau aquafaba maka gula 

icing akan menahan buih atau mengikat air lebih banyak dan mempengaruhi waktu 

pembentukan kristal (Beranbaum, 1988). Hal ini sesuai pada Tabel 7 , dapat dilihat bahwa 

kandungan air pada bahan putih telur adalah yang paling kecil dibandingkan dengan 
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perlakuan lainnya. Pada aquafaba yang menggunakan kacang garbanzo atau chickpea 

memiliki kandungan air yang paling tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa kadar air 

pada bahan mempengaruhi kadar air pada produk yakni pada royal icing. 

 

Pada Tabel 7, juga dapat dilihat bahwa setiap minggunya hingga minggu ke-2 royal icing 

mengalami penurunan kadar air. Setelah dicetak melalui pipping bag, royal icing 

didiamkan hingga kering atau menjadi set, hal ini menyebabkan kadar air pada royal icing 

mengalami penurunan (Carpenter, 2015). Royal icing yang sudah menjadi set atau kering 

tidak dapat berubah lagi menjadi cair, hal ini dikarenakan air yang ada pada produk sudah 

menguap dan sudah membentuk suatu kristal yang padat. Pembentukan kristal ini 

disebabkan adanya reaksi antara putih telur atau aquafaba yang memiliki kandungan 

protein dan gula icing yang kemudian didiamkan pada suhu ruang. Protein pada bahan 

(putih telur dan aquafaba) akan membentuk buih yang kemudian ditambahkan dengan 

gula icing untuk menahan buih tersebut karena sifat gula yang higroskopis (Beranbaum, 

1988). Dekorasi royal icing memiliki umur simpan 2 minggu atau lebih, tekstur dari royal 

icing akan bertahan lebih dari 2 minggu namun warna pada royal icing akan menjadi lebih 

pudar dan menjadi lebih kuning. Selain itu karena produk royal icing tidak melalui proses 

pemasakan, maka lebih baik dikonsumsi pada minggu ke-1 atau maksimal pada minggu 

ke-2 (Carpenter, 2015). 

 

4.2.4 Intensitas Warna Royal icing Selama Penyimpanan 

Intensitas warna makanan sangat berpengaruh pada penampilan, yang mana warna yang 

menarik dapat meningkatkan cita rasa pada suatu makanan tersebut. Selain itu, warna 

juga termasuk parameter penting dalam menentukan mutu suatu bahan pangan, karena 

hubungannya warna dengan sifat fisik lain, sifat kimiawi, dan organoleptik suatu bahan 

pangan (Mendoza et al, 2006). Analisis fisik yakni intensitas warna dapat dilakukan 

secara kuantitatif dengan cara menggunakan alat pengukur warna seperti kromameter 

dengan menggunakan sistem warna CIELAB Hasil yang didapatkan adalah nilai L, a*, 

dan b* yang merupakan standar internasional dalam pengukuran warna (Oleari, 2008). L 

merupakan lightness atau kecerahan yang memiliki nilai 0 (hitam) – 100 (putih). Hasil a* 

menunjukan campuran antara warna kromatik merah dengan hijau, nilai a* yang positif 

menunjukan warna merah sedangkan nilai a* negatif menunjukan warna hijau. Hasil b* 
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menunjukan campuran antara warna kromatik kuning dengan biru. Nilai b* yang positif 

menjunjukan warna kuning sedangkan nilai b* negatif menunjukan warna biru 

(Nurmawati, 2011). 

 

Tingkat kecerahan atau lightness (L) pada produk yakni royal icing dapat dilihat pada 

Tabel 8. Pada royal icing yang terbuat dari putih telur atau sebagai kontrol memiliki nilai 

yang paling tinggi dibandingkan dengan royal icing yang terbuat dari aquafaba, 

sedangkan pada kedua aquafaba tidak terdapat perbedaan pada nilai L. Lightness atau 

nilai L berkisar antara 70-90 ini mengindikasikan warna yang cerah atau mendekati putih. 

Hal ini dikarenakan kandungan terbesar dari royal icing adalah gula icing yang bewarna 

putih sehingga dominan warna pada royal icing adalah putih atau cerah (Faridah et al, 

2008). Selama penyimpanan, minggu ke-0 dan minggu ke-1 tidak terdapat perubahan, 

sedangkan pada minggu ke-2 terjadi penurunan nilai L atau lightness-nya. Kerusakan 

pada royal icing dimulai dari perubahan warna menjadi lebih kusam dan menjadi lebih 

kuning, hal ini dikarenakan adanya perubahan warna dari albumin atau putih telurnya 

seiring dengan bertambahnya waktu penyimpanan (Cauvain, 2001). Albumin atau protein 

mengandung asam amino, yang mana asam amino akan bereaksi dengan gugus aldehid 

yang berasal dari gula pereduksi dan menyebabkan adanya reaksi maillard. Reaksi 

maillard ini menyebabkan terbentuknya pigmen cokelat yang disebut dengan melanoidin 

(Palupi, 2007). 

 

Nilai a* (merah-hijau) pada produk royal icing dapat dilihat pada Tabel 9. Nilai a* pada 

royal icing baik menggunakan putih telur maupun aquafaba memiliki hasil negatif yang 

berarti mendekati ke hijau. Nilai a* pada setiap minggu mengalami penurunan yang tidak 

telalu signifikan, hal ini menunjukan bahwa warna hijau menjadi lebih memudar. Nilai 

b* (kuning-biru) pada produk royal icing dapat dilihat pada Tabel 10. Nilai positif pada 

b* menunjukan warna kuning pada produk, namun pada royal icing intensitasnya cukup 

kecil sehingga menunjukan kuning yang sangat muda. Warna dari royal icing dipengaruhi 

oleh bahan yang digunakan. Putih telur memiliki warna kuning kehijauan karena putih 

telur memiliki kandungan riboflavin (McGee, 2004). Air rebusan kacang atau aquafaba 

memiliki warna yang agak kuning kecoklatan, salah satu faktor yang mempengaruhi 
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warna dari air rebusan kacang atau aquafaba adalah warna dari kacang yang digunakan 

(Shim et al, 2018). 

 

4.2.5 Tingkat Kekerasan (Hardness) Royal icing Selama Penyimpanan 

Tekstur merupakan salah satu parameter yang menentukan baik buruknya royal icing. 

Royal icing memiliki tekstur yang kaku, keras, dan kering serta memiliki rasa yang sangat 

manis (Nimpuno, 2013). Tekstur adalah sifat fisik yang sangat penting pada suatu 

makanan karena dapat mempengaruhi presepsi dari konsumen serta menunjukan kualitas 

dari suatu bahan makanan. Tekstur pada suatu bahan pangan berhubungan dengan 

kekerasan, kelembutan, kerenyahan, halus, serta konsistensi suatu bahan makanan (cair, 

menggumpal, atau kental). Karakteristik reologi suatu bahan pangan ini dapat berubah 

karena adanya pengaruh suhu dan kelembaban (Owusu, 2004). Hal ini juga didukung oleh 

Beranbaum (1988), yang mengatakan bahwa tekstur royal icing ditentukan dari suhu dan 

kelembaban ketika pengeringan. Ketika mengeringkan royal icing pada kelembaban yang 

tinggi atau pada suhu yang lembab, dapat menyebabkan royal icing menjadi susah kering. 

Hal ini dikarenakan sifat gula yang higroskopis atau dapat menyerap air atau uap air, 

sehingga dapat menyebabkan royal icing menjadi lembek, lengket, dan tidak dapat 

menjadi set dengan baik (Beranbaum, 1988).  

 

Tekstur pada royal icing dapat dilihat pada Tabel 11, yang mana pengujian tekstur 

dilakukan pada minggu ke-0, minggu ke-1, dan minggu ke-2. Tekstur pada royal icing 

yang dibuat dengan menggunakan aquafaba memiliki tekstur lebih kecil atau lunak 

dibandingkan dengan yang menggunakan putih telur. Tekstur pada royal icing 

berhubungan dengan kadar air pada bahan, yakni semakin besar kadar airnya maka tekstur 

akan lebih lembek dibandingkan dengan kadar air yang lebih rendah. Aquafaba memiliki 

kandungan air yang lebih besar dibandingkan dengan putih telur, hal ini berpengaruh 

terhadap royal icing yang dibuat dengan bahan tersebut. Semakin besar kadar air bahan, 

maka menyebabkan semakin besar pula kadar air pada royal icing dengan bahan tersebut 

dan menghasilkan tekstur yang lunak atau lembek.  

 

Selama penyimpanan, royal icing baik itu yang menggunakan putih telur maupun yang 

menggunakan aquafaba mengalami kenaikan nilai tekstur. Pada minggu ke-2 tekstur dari 
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ketiga perlakuan memiliki nilai yang paling tinggi. Hal ini dikarenakan royal icing yang 

sudah menjadi set tidak dapat kembali cair lagi, sehingga kadar air menjadi lebih rendah 

selama penyimpanan. Selain itu semakin meningkatnya tekstur dikarenakan royal icing 

mengandung gula icing dengan jumlah yang paling besar. Gula icing memiliki sifat 

higroskopis yang dapat menyerap atau menahan air. Ketika disimpan, gula akan 

menyerap air yang terdapat pada adonan dan kemudian akan menjadi keras serta 

berbentuk seperti kristal (Carpenter, 2015).  

 

4.3 Karakteristik Organoleptik 

Pengujian organoleptik merupakan uji pada beberapa panelis yang menggunakan panca 

indera. Bagian yang sering digunakan dalam pengujian organoleptik ini antara lain adalah 

indera penglihatan atau mata, indera penciuman atau hidung, indera peraba atau kulit, dan 

indera perasa atau menggunakan mulut (Negara et al, 2016). Pengujian organoleptik ini 

dilakukan pada minggu pertama ketika royal icing dibuat dan semua royal icing sudah 

kering dengan baik. Hasil dari organoleptik yang didapat menunjukan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang nyata antara ketiga perlakuan pada parameter aroma, rasa, dan 

overall, sedangkan pada tekstur dan warna terdapat perbedaan yang nyata. Hasil 

parameter warna yang paling disukai oleh panelis ialah tekstur pada royal icing yang 

terbuat dari putih telur, sedangkan pada kedua jenis aquafaba tidak terdapat perbedaan 

yang nyata. Hal ini dikarenakan warna pada royal icing yang terbuat dari putih telur lebih 

bewarna cerah dibandingkan dengan yang terbuat dari aquafaba. Aquafaba memiliki 

warna yang lebih gelap dikarenakan kacang garbanzo / chickpea dan kacang kedelai 

memiliki warna kecoklatan yang berpengaruh terhadap warna dari royal icing (Shim et 

al, 2018).  

 

Parameter tekstur yang paling disukai adalah royal icing yang terbuat dari aquafaba baik 

kacang garbanzo atau chickpea maupun kacang kedelai, kedua perlakuan ini tidak 

terdapat perbedaan yang nyata. Hal ini menunjukan bahwa royal icing yang terbuat dari 

aquafaba dapat mengimbangi royal icing yang terbuat dari putih telur. Panelis lebih 

menyukai tekstur royal icing yang terbuat dari aquafaba karena teksturnya yang tidak 

terlalu keras jika dibandingkan dengan kontrol. Pada perlakuan penggunaan aquafaba 

tekstur menjadi lebih lunak dikarenakan kadar air pada aquafaba lebih tinggi 
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dibandingkan dengan putih telur serta kandungan protein yang berperan dalam 

pembentukan buih lebih rendah dibandingkan dengan putih telur. Banyaknya air pada 

bahan menyebabkan volume daya buih yang cukup tinggi namun kekuatan atau 

kestabilan buih rendah. Hal ini menyebabkan ketika ditambahkan dengan gula, royal 

icing menjadi lebih berair dan setelah kering menjadi lebih lembek atau lunak (Stadelman 

dan Cotterill, 1995).


