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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Kembang gula atau permen merupakan salah satu produk confectionary berbasis gula 

yang memiliki banyak varian. Setiap jenis kembang gula yang tersedia di pasaran 

memiliki karakteristik tersendiri. Salah satu contoh produk kembang gula yang dikenal 

dengan karakteristiknya yang khas adalah marshmallow. Marshmallow memiliki 

karakteristik khas berupa tekstur yang menyerupai busa yang lembut, ringan, dan 

kenyal. Tekstur tersebut dihasilkan melalui proses pencampuran dan pengocokan bahan 

seperti gula, putih telur, dan gelatin hingga mengembang (Kurniawan et al., 2016). 

Berdasarkan SNI 3547.2:2008 untuk kategori kembang gula lunak, marshmallow 

termasuk dalam golongan kembang gula lunak jelly. Kembang gula lunak jelly 

didefinisikan sebagai kembang gula bertekstur lunak yang diproses dengan penambahan 

komponen hidrokoloid seperti agar, gum, pektin, pati, karagenan, gelatin dan lain-lain 

yang digunakan untuk memodifikasi tekstur sehingga menghasilkan produk yang 

kenyal, harus dicetak dan diproses aging terlebih dahulu sebelum dikemas (BSN, 2008). 

 

Dalam industri confectionary terdapat istilah aerated products yang digunakan untuk 

menyebut produk kembang gula yang dalam pembuatannya memerlukan proses 

pengocokan untuk memasukan sejumlah udara ke dalam adonan. Udara yang masuk ke 

dalam adonan yang berbentuk cair akan membentuk suatu sistem emulsi berupa buih 

dan menghasilkan adonan yang mengembang. Pembentukan buih inilah yang akan 

menentukan tekstur akhir produk. Salah satu contoh kembang gula yang termasuk 

dalam kategori aerated products adalah marshmallow. Tekstur marshmallow yang 

ringan, lembut, dan kenyal dipengaruhi oleh keberadaan buih yang dihasilkan melalui 

proses pengocokan campuran whipping agent dan gelling agent (Lees & Jackson, 1973; 

Edwards, 2000). 

 

Dalam pembuatan aerated products, pembentukan buih yang stabil merupakan salah 

satu poin penting yang harus diperhatikan. Jenis whipping agent dan gelling agent yang 

digunakan memiliki pengaruh besar pada karakteristik buih yang dihasilkan. Pembuatan 

buih dalam produksi aerated products biasanya dilakukan dengan menggunakan putih 

telur yang dikombinasikan dengan gelatin yang berperan dalam stabilisasi buih yang 
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dihasilkan (Zayas, 1996). Karena karakteristiknya yang khas, putih telur banyak 

digunakan dalam industri pangan sebagai emulsifier, koagulan, serta foaming agent. 

Penggunaan putih telur dalam proses produksi akan mempengaruhi pembentukan 

volume, tekstur, dan rasa produk akhir (Ario et al., 2015). 

 

Saat ini industri pangan tengah menghadapi tantangan untuk menghasilkan buih yang 

stabil dengan menggunakan bahan pangan yang murah, efektif, dan bebas dari bahan 

kimia. Perkembangan dalam dunia pangan menunjukkan bahwa pembentukan buih yang 

stabil dapat dihasilkan dengan menggunakan berbagai macam bahan pangan selain putih 

telur. Berbagai macam penelitian telah dilakukan untuk menemukan bahan pengganti 

putih telur dalam pembentukan buih yang stabil. Salah satu bahan pengganti putih telur 

yang mulai banyak dikenali dalam industri pangan adalah aquafaba.  

 

Kestabilan dan volume buih yang dihasilkan dipengaruhi oleh beberapa faktor; salah 

satunya adalah lama waktu pengocokan (Zayas, 1996). Kapasitas pembuihan protein 

akan meningkat seiring dengan lamanya waktu pengocokan dan ketika kapasitas 

maksimum tercapai, kapasitas pembuihan protein akan mengalami penurunan karena 

terjadi breakdown jaringan protein yang diakibatkan oleh adanya pembentukan agregat 

protein. Keadaan ini disebut juga sebagai overbeating. Berbeda dengan putih telur, 

aquafaba mengandung protein dengan kadar sulfur yang rendah. Hal tersebut 

mengakibatkan adanya pembentukan ikatan disulfida yang terbatas, sehingga akan 

menjadi lebih sulit bagi protein untuk membentuk suatu agregat (Shim et al., 2018). 

 

Aquafaba merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut cairan berupa 

ekstrak kacang yang diperoleh melalui proses pemasakan kacang-kacangan maupun dari 

produk kacang kalengan. Penelitian Mustafa et al. (2018) menunjukkan bahwa 

aquafaba dapat menghasilkan buih dengan volume dan kestabilan yang sebanding 

dengan buih yang dihasilkan dari putih telur segar. Penelitian tersebut membuktikan 

bahwa aquafaba memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai pengganti putih telur 

dalam proses produksi suatu produk pangan. Akan tetapi sampel aquafaba yang 

digunakan dalam penelitian tersebut hanyalah yang berasal dari produk kacang arab 

(chickpea) kalengan. Pasar kacang-kacangan di Indonesia didominasi oleh tiga jenis 
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kacang; yaitu kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Berdasarkan data statistik 

pertanian yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian 

Pertanian Republik Indonesia (2017), kacang tanah tanpa kulit merupakan jenis kacang-

kacangan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, diikuti dengan 

kacang hijau, dan kacang kedelai. Selama ini penggunaan kacang-kacangan terbatas 

pada penggunaan biji kacang, sementara pemanfaatan air rebusan kacang dalam dunia 

industri pangan masih jarang ditemukan. Padahal selama proses perebusan, ada banyak 

nutrien dari kacang yang terlarut ke dalam air seperti karbohidrat dan protein (Stantiall 

et al., 2017). Munculnya tren penggunaan aquafaba sebagai pengganti putih telur dapat 

meningkatkan peluang air rebusan berbagai jenis kacang-kacangan untuk lebih banyak 

dimanfaatkan dalam dunia industri pangan. Untuk itulah diperlukan penelitian lebih 

lanjut mengenai efektifitas dan pengaruh penggunaan air rebusan kacang yang berasal 

dari jenis kacang lainnya untuk menggantikan peran putih telur. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Marshmallow 

Marshmallow merupakan salah satu jenis kembang gula yang termasuk dalam golongan 

permen lunak yang memiliki tekstur menyerupai busa yang lembut, ringan, dan kenyal 

(Kurniawan et al., 2016). Dalam pembuatan marshmallow diperlukan adanya 

keberadaan air dan udara. Kadar air yang tinggi dalam marshmallow memungkinkan 

udara dalam volume yang besar untuk dimasukkan ke dalam adonan dan mengatur 

kekentalan adonan. Pemberian udara ke dalam adonan melalui proses pengocokan akan 

meningkatkan volume dan memperbaiki tekstur produk akhir (Lees & Jackson, 1973).  

 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan marshmallow adalah gula, sirup 

glukosa, air, putih telur, dan gelatin. Gula atau sukrosa (C12H22O11) merupakan bahan 

baku utama yang berperan sebagai bahan pengisi (filler), pengikat, dan pengawet. 

Sementara sirup glukosa berperan dalam menghambat terjadinya proses kristalisasi 

selama proses pemasakan gula. Selain itu, glukosa juga digunakan untuk memberi rasa 

manis, mencegah terjadinya graining, memperbaiki tekstur, dan menjaga kualitas 

produk akhir (Alkarim et al., 2012). Kombinasi antara putih telur dan gelatin berperan 
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sebagai whipping agent sekaligus gelling agent yang membentuk tekstur marshmallow 

yang lembut dan kenyal (Edwards, 2000). 

 

Penggunaan putih telur didasarkan pada sifat aerasinya yang baik dan stabil. Sebelum 

digunakan dalam pembuatan marshmallow, putih telur memerlukan pengocokan 

terlebih dahulu. Pengocokan dilakukan dengan tujuan untuk membuat putih telur 

mengembang dan kaku (Lees & Jackson, 1973). Sementara penggunaan gelatin 

didasarkan pada karakteristiknya yang khas; dimana gelatin memiliki karakteristik larut 

dalam air panas, mengembang dalam air dingin, dan dapat membentuk gel yang bersifat 

reversible. Selain itu gelatin juga memiliki titik leleh antara 27-34°C sehingga gelatin 

memiliki karakteristik leleh dalam mulut dan banyak diaplikasikan dalam industri 

pangan maupun farmasi (Rachmania et al., 2013; Mariod & Adam, 2014). 

 

1.2.2. Putih Telur 

Putih telur atau putih telur terdiri atas 85% air dan 10,5% protein. Dalam putih telur 

terdapat sekitar 40 jenis protein yang berbeda. Protein dengan jumlah terbesar yang 

terkandung dalam putih telur adalah ovalbumin (~54%), diikuti dengan conalbumin 

(~12%),  ovomucoid (~11%), ovomucin, lisozim, dan sebagainya. Pembentukan buih 

dari putih telur diawali dengan terjadinya denaturasi protein putih pada liquid-air 

interface dan diikuti dengan interaksi antar protein lainnya. Denaturasi protein putih 

menghasilkan suatu lapisan agregat protein yang berperan dalam mempercepat 

inkorporasi udara selama pengocokan (Zayas, 1996). 

 

Tabel 1. Komposisi Nutrisi Putih Telur Segar 

Nutrien Persentase (%) 

Air 87,57 

Karbohidrat 0,73 

Protein 10,9 

Lemak 0,17 

Abu 0,63 

(USDA, 2019) 

 

Beberapa hal yang mempengaruhi karakteristik buih yang dihasilkan dari putih telur 

adalah lama penyimpanan telur, suhu, dan lama waktu pengocokan. Telur yang 

disimpan lebih lama akan menghasilkan buih dengan volume yang lebih besar dan 
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kestabilan yang rendah. Telur dengan suhu ruang akan menghasilkan volume yang besar 

pada waktu yang lebih singkat dibandingkan telur dengan suhu refrigerator, akan tetapi 

kestabilan buih yang dihasilkan lebih rendah. Dalam pembentukan buih dari putih telur 

dikenal sebuah istilah yang disebut dengan overbeating. Keadaan tersebut merupakan 

keadaan dimana terjadi penurunan kapasitas pembentukan buih protein dan kestabilan 

buih yang dihasilkan. Keadaan ini disebabkan karena adanya pembentukan agregat 

insoluble antara lisozim dan ovomucin (Zayas, 1996). 

 

1.2.3. Protein Kacang 

Kacang merupakan salah satu bahan pangan yang kaya akan nutrisi. Tiap jenis kacang 

memiliki komposisi nutrisi yang berbeda, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2. Akan 

tetapi, secara umum kacang memiliki kandungan protein yang relatif tinggi. Oleh sebab 

itulah, kacang seringkali digunakan sebagai sumber protein nabati yang paling utama. 

Protein terbesar yang terdapat dalam biji kacang pada umumnya berupa albumin dan 

globulin. Kandungan globulin dalam biji kacang dapat mencapai hingga 50-90% dari 

total protein. Globulin yang ada biasanya dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu 7S 

globulin dan 11S globulin (Damodaran & Paraf, 1997).  

 

Protein globulin dan albumin memiliki sifat kelarutan yang berbeda, dimana globulin 

dapat larut dalam larutan garam sementara albumin dapat larut dalam air. Selain itu, 

keduanya merupakan protein yang relatif stabil pada kondisi suhu yang tinggi. 

Penelitian Makeri et al. (2017) menunjukkan bahwa protein albumin dalam kacang 

kedelai mengalami denaturasi pada suhu ±90,62°C; sementara protein globulin dalam 

kacang kedelai mengalami denaturasi pada suhu ±81,68°C. Stabilitas protein pada suhu 

tinggi berkaitan dengan keberadaan ikatan disulfida antar molekul protein (Zhu et al., 

2018). Kedua protein tersebut juga dikenal memiliki kemampuan untuk membentuk dan 

menstabilkan buih, terutama albumin (Stantiall et al., 2017).  

 

Biji kacang hijau mengandung sekitar 20,97–31,32% protein, dimana 85% diantaranya 

merupakan protein globulin dan albumin. Dari 85% total protein, 60% diantaranya 

merupakan globulin dan 25% diantaranya merupakan albumin. Protein globulin yang 

terkandung dalam kacang hijau dibedakan menjadi tiga, yaitu 7S (basic type), 8S 
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(vicilin type), dan 11S (legumin type) globulin. Sementara protein albumin yang 

terkandung dalam kacang hijau belum dapat diidentifikasi jenisnya (Zhu et al., 2018).  

 

1.2.4. Aquafaba 

Aquafaba merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut cairan berupa air 

rebusan kacang yang diperoleh melalui proses pemasakan kacang-kacangan maupun 

dari produk kacang kalengan. Dalam dunia pangan aquafaba mulai banyak digunakan 

untuk menggantikan peran putih telur dalam proses pembuatan suatu produk pangan. 

Aquafaba dapat diaplikasikan ke dalam proses pembuatan produk pangan sebagai bahan 

pengental (thickener), pengikat (binder), emulsifier, foaming agent, dan sebagainya 

(Aquafaba, 2016). Karakteristik fungsional aquafaba dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti komposisi biji kacang; suhu, tekanan, dan waktu pemasakan; serta susunan 

genetika kacang (Mustafa et al., 2018). 

 

Protein merupakan salah satu komponen utama dalam aquafaba, sama halnya dengan 

karbohidrat dan senyawa fitokimia seperti saponin. Ketiga senyawa tersebut 

berkontribusi terhadap kemampuan aquafaba dalam membentuk buih dan gel. Beberapa 

penelitian membuktikan bahwa selama proses perebusan beberapa komponen seperti 

karbohidrat, protein, mineral, dan sebagian kecil lemak larut ke dalam air rebusan. Hal 

ini dibuktikan dengan adanya penurunan kadar komposisi nutrisi pada biji kacang yang 

telah direbus (Stantiall et al., 2017). Perubahan komposisi nutrisi biji kacang saat 

sebelum dan setelah direbus dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3. 

 

Tabel 2. Komposisi Nutrisi Biji Kacang 

Jenis Kacang Air (%) Karbohidrat 

(%) 

Protein (%) Lemak (%) 

Kacang Kedelai 8,54 30,16 36,49 19,94 

Kacang Hijau 9,05 62,62 23,86 1,15 

Kacang Tanah 6,50 16,13 25,80 49,24 

(USDA, 2019) 

Tabel 3. Komposisi Nutrisi Biji Kacang Setelah Direbus 

Jenis Kacang Air (%) Karbohidrat 

(%) 

Protein (%) Lemak (%) 

Kacang Kedelai 62,55 8,36 18,21 8,97 

Kacang Hijau 72,66 19,15 7,02 0,38 
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Jenis Kacang Air (%) Karbohidrat 

(%) 

Protein (%) Lemak (%) 

Kacang Tanah 41,78 21,26 13,5 22,01 

(USDA, 2019) 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh substitusi putih telur 

dengan air rebusan kacang hijau terhadap karakteristik fisikokimia dan sensori 

marshmallow, serta membandingkan karakteristik pembuihan air rebusan kacang hijau 

dengan putih telur.  

 

 


