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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Karakteristik Bakso Ikan 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

Gambar 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Karakteristik Bakso Ikan 

Keterangan: 

  : Diteliti 

  : Tidak diteliti 

 

 

 

 

 

-Bubuk Kecombrang 

(Nicolaia speciosa) 

Proses  (pengolahan) 

BAKSO 

Karakteristik Bakso Ikan : 

a. Mutu Subyektif 

 Aroma 

 Warna 

 Rasa 

 Tekstur 

 Penerimaan secara keseluruhan 

 

b. Mutu Obyektif 

 Kadar Protein  

 Kadar Air 

 Kadar Abu 

 Kadar Lemak 

 Kadar Karbohidrat 

 Umur simpan  

Bahan tambahan 

pangan 
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Penjelasan : 

 Dari kerangka konsep diatas dapat dilihat bahwa karakteristik dari bakso 

ikan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah bahan-bahan 

yang digunakan dan komposisi penggunaan bahan dalam pembuatan bakso ikan.  

 Konsentrasi bubuk kecombrang yang ditambahkan pada pembuatan bakso 

ikan secara langsung dapat mempengaruhi karakteristik bakso ikan yang 

dihasilkan (aroma, rasa, warna, tekstur, dan penerimaan keseluruhan serta kadar 

protein, kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar karbohidrat dan umur simpan).  

 

B. Variabel dan Definisi Operasional 

1. Identifikasi variabel 

a. Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi dan menyebabkan 

perubahan pada variabel terikat. Dalam penelitian ini yang termasuk variabel 

bebas adalah bubuk kecombrang. 

b. Variabel terikat 

Variabel terikat adalah vsriabel yang nilainya berubah karena dipengaruhi oleh 

variabel bebas. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel terikat adalah 

karakteristik bakso ikan yang meliputi, sifat sensoris, kadar protein, kadar air, 

kadar lemak, kadar abu, kadar karbohidrat dan umur simpan bakso ikan dengan 

penambahan bubuk kecombrang. 
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2. Matriks Definisi Operasional  

Definisi operasional dijabarkan dalam matriks yang dapat dilihat pada tabel 4 

dibawah ini 

Tabel 6 

Definisi Operasional 

 

No Variabel Definisi Operasional Cara Pengukuran Skala  

1 Bubuk 

Kecombrang 

Pembuatan bubuk kecombrang 

dilakukan dengan pengeringann 

batang kecombrang selama 20 jam 

dengan suhu 50
o
C yang 

selanjutnya dibelender dan diayak 

hingga mencapai ukuran 60 mesh. 

Penambahan bubuk kecombrang 

pada penelitian ini sebesar 2%, 

4%, 6%, 8% 

 

Penambahan bubuk 

kecombrang diukur 

berdasarkan 

perbandingan berat 

adonan bakso ikan 

yang digunakan 

dalam satu resep. 

 

Rasio  

2 Sifat Subyektif 

Uji 

Organoleptik 

(Rasa, aroma, 

warna, tekstur 

dan penerimaan 

keseluruhan) 

 

Uji Organoleptik adalah pengujian 

yang didasarkan pada proses 

pengindraan.  

Uji organoleptik 

diperoleh dengan 

melakukan uji 

organoleptik terhadap 

bakso ikan yang 

sudah melalui proses 

pemasakan 

selanjutnya dilakukan 

uji kesukaan dengan 

metode uji hedonik. 

 

Interval  

3 Sifat Obyektif 

- Kadar 

Protein 

Kadar protein merupakan 

persentase kandungan protein 

yang ada di dalam bakso ikan  

 

Kadar protein 

diperoleh dengan uji 

analisis menggunakan 

metode Makro-

Kjehdal yang 

dimodifikasi 

Rasio  

 - Kadar Air Kadar air merupakan persentase 

kandungan air yang ada di dalam 

bakso ikan  

 

Kadar air diperoleh 

dengan menggunakan 

metode pengeringan 

oven. 

Rasio  

 - Kadar Abu Kadar abu merupakan persentase 

kandungan abu yang terdapat di 
dalam bakso ikan 

Kadar abu diperoleh 

dengan menggunakan 
metode pembakaran 

dalam tanur 

pengabuan  

Rasio 
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 Tabel 6 

Definisi Operasional (Lanjutan) 

 

 

 - Kadar 

Lemak 

Kadar lemak merupakan 

persentase kanndungan lemak 

yang ada di dalam bakso ikan 

Kadar lemak 

diperoleh dengan uji 

analisis menggunakan 

metode soxhlet 

Rasio 

 - Perhitungan 

Karbohidrat 

Perhitungan karbohidrat 

merupakan persentase kandungan 

karbohidrat yang ada di dalam 

bakso ikan 

Kadar karbohidrat 

diperoleh dengan cara 

perhitungan 

carbohydrate by 

dfferent 

Rasio 

 - Umur 

Simpan 

Umur simpan merupakan jangka 

waktu ketahanan pangan sebelum 

mengalami perubahan secara 

sensori. 

Umur simpan bakso 

ikan diamati setiap 2 

jam untuk 

memperhatikan 

perubahan yang 

terjadi 

 

Rasio 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Ada pengaruh perbedaan perlakuan penambahan bubuk kecombrang terhadap 

karakteristik bakso ikan. 

 


