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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental yang percobaannya 

dirancang dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) untuk analisis obyektif dan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) untuk  analisis subyektif. Penelitian ini 

dilakukan dengan 5 jenis perlakuan, masing-masing perlakuan terdiri dari 3 kali 

ulangan, sehingga dalam penelitian ini terdiri dari 15 unit percobaan. Adapun 

perlakuan yang dimaksud, yaitu:  

1. P0: Penambahan bubuk kecombrang  0% terhadap berat daging ikan tongkol  

250 gram 

2. P1: Penambahan bubuk kecombrang  2% terhadap berat daging ikan tongkol  

250 gram 

3. P2: Penambahan bubuk kecombrang  4% terhadap berat daging ikan tongkol  

250 gram 

4. P3: Penambahan bubuk kecombrang  6% terhadap berat daging ikan tongkol  

250 gram 

5. P4: Penambahan bubuk kecombrang  8% terhadap berat daging ikan tongkol  

250 gram 

Perbedaan konsentrasi bubuk kecombrang yang digunakan pada setiap 

perlakuan bertujuan supaya mendapatkan konsentrasi optimum yang dapat 

menghasilkan produk bakso ikan dengan karakteristik terbaik. 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Pengolahan Pangan Jurusan 

Gizi Politeknik Kesehatan Denpasar, Jalan Gemitir No. 72 Denpasar, Bali, yang 

meliputi proses pembuatan produk yaitu bakso ikan dengan perlakuan perbedaan 

penambahan bubuk kecombrang, penilaian organoleptik dan pengamatan umur 

simpan bakso ikan yang sudah ditambahkan dengan bubuk kecombrang.  

Uji kadar protein, kadar air, kadar abu, kadar lemak dan kadar karbohidrat 

akan dilakukan di laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Udayana, Jalan P.B. Sudirman Denpasar. 

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Januari 2018 sampai dengan Juni 

2018. 

C. Bahan dan Alat 

1. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan bakso ikan  ini yaitu ikan tongkol, 

tepung tapioka, bumbu-bumbu, air, es, dan garam serta batang kecombrang yang 

diolah menjadi bubuk kecombrang. Bahan-bahan seperti ikan tongkol sesuai 

dengan mutu ikan tongkol terbaik, bumbu-bumbu sesuai dengan mutu terbaik 

yang dibeli di Pasar Badung yang pindah ke Jalan Cokroaminoto No. 16, 

Pemecutan Kaja, Denpasar Utara. Sedangkan untuk tepung tapioka dan es yang 

dibeli di Tiara Gatsu, Jalan Gatot Subroto Barat No. 567. 

Bahan yang akan digunakan untuk analisis kadar protein adalah semua sampel 

bakso ikan dengan penambahan kecombrang, aquadest, labu kjeldahl, larutan 

K2S2O4, larutan HgO, larutan H2SO4  pekat, larutan K2S 4%, larutan NaOH 50%, 

larutan HCl (0,1 N) dan indikator metil merah. Analisis kadar air menggunakan 
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bahan yaitu, sampel bakso ikan dengan penambahan kecombrang. Analisis kadar 

abu menggunakan bahan sampel bakso ikan dengan penambahan kecombrang. 

Analisis kadar lemak menggunakan bahan sampel bakso ikan dengan penambahan 

kecombrang, pelarut petroleum ether mengandung ekstrak lemak dan minyak.  

2. Alat 

Adapun alat-alat yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

a. Pada proses pembuatan bubuk kecombrang menggunakan alat-alat seperti: 

pisau, baskom plastik, talenan, piring, sendok makan, cabinet dryer, blender, 

serta timbangan digital mini dengan kapasitas 200 g serta ketelitian 0,01 g. 

b. Pada proses pembuatan bakso ikan menggunakan alat – alat seperti : kompor 

gas, panci, gelas ukur, baskom plastik, blender, pisau, talenan, nampan, 

sendok makan, plastik, dan timbangan makanan dengan kapasitas 2 kg serta 

ketelitian 10 g. 

c. Alat yang digunakan untuk uji organoleptik dan daya terima keseluruhan yaitu 

nampan, piring kertas kecil, tisu makan, alat tulis serta kuisioner yang sudah 

disiapkan sebelumnya. 

d. Analisis kadar protein akan menggunakan alat – alat seperti : labu kjeldahl, 

erlenmeyer, gelas arloji, batang pengaduk, buret, alat distilasi, lumpang dan 

alu serta timbangan semi analitik. 

e. Analisis kadar air akan menggunakan alat – alat seperti : cawan porselin, 

oven, alat desikator dan timbangan analitik. 

f. Analisis kadar abu akan menggunakan alat – alat seperti : cawan porselin, 

oven, alat desikator dan timbangan analitik. 
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g. Analisis kadar lemak akan menggunakan alat – alat seperti : tabung ekstraksi 

 Soxhlet dan Thimble, alat distilasi Soxhlet, botol timbang, penangas air dan oven. 

D. Prosedur Kerja 

1. Prosedur Pembuatan Bubuk Kecombrang 

Proses pembuatan bubuk kecombrang cukup mudah dilakukan. Adapun 

proses dari pembuatan bubuk kecombrang, yaitu pertama-tama pilih batang 

kecombrang muda yang masih segar dan bersih selanjutnya batang kecombrang 

dicuci bersih dan dikupas bagian kulit luarnya, di potong – potong hingga 

berukuran 5 cm. Batang kecombrang kemudian dimasukkan ke dalam cabinet 

dryer dan di keringkan pada suhu 50
o
C selama 20 jam. Selanjutnya, batang 

kecombrang yang sudah kering merata dihaluskan dengan menggunakan blender 

setelah itu diayak dengan ayakan ukuran 60 mesh untuk mendapatkan bubuk 

kecombrang yang lebih halus. Bubuk kecombrang disimpan pada wadah kering 

dan tertutup. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 5. Diagram Alir Pembuatan Bubuk Kecombrang 

Dikeringkan dengan suhu 50
o 
C selama 20 jam 

Di blender hingga halus 

Batang kecombrang di bersihkan dan di potong 

ukuran 5 cm 

Diayak dengan ayakan ukuran  60 mesh  

Bubuk 

Kecombrang 

Batang 

Kecombrang 
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2. Komposisi Bahan dalam Pembuatan Bakso Ikan. 

Dalam penelitian ini, bakso ikan yang akan dibuat masing-masing dengan 

perlakuan dan ulangan yaitu satu resep. Komposisi bubuk kecombrang yang 

digunakan akan disesuaikan dengan persentase setiap perlakuan dan berat ikan 

tongkol yang digunakan. Adapun komposisi bahan pembuatan bakso ikan ini 

yaitu dapat dilihat pada Tabel 7 berikut. 

 

Tabel 7 

Komposisi Bahan Pembuatan Bakso Ikan 

 

Bahan 
Perlakuan 

P1 P2 P3 P4 P5 

Ikan Tongkol (g) 250 250 250 250 250 

Kecombrang (g) 0 5 10 15 20 

Tepung Tapioka (g) 50 50 50 50 50 

 

Telur Ayam (g) 50 50 50 50 50 

Es (g) 50 50 50 50 50 

Garam (g) 5 5 5 5 5 

Bawang putih (g)  5 5 5 5 5 

Bawang merah (g) 5 5 5 5 5 

Air (ml) 100 100 100 100 100 

 

3. Prosedur Kerja Pembuatan Bakso Ikan 

Proses pembuatan bakso terdiri dari persiapan bahan, pelunakan ikan tongkol, 

pencampuran bahan (pembuatan adonan), pencetakan dan pemasakan.  

a. Persiapan Bahan 

Proses persiapan bahan meliputi pemilihan ikan dan penyiangan bahan 

tambahan lainnya. Daging ikan dipilih yang segar, bersih dari jaringan ikat dan 
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lemaknya. Daging yang digunakan dalam pembuatan bakso pada penelitian ini 

adalah daging ikan tongkol dalam bentuk filet. 

b. Pelunakan Ikan Tongkol 

Filet daging ikan dilumatkan. Proses ini bertujuan untuk memecah serabut 

daging srehingga protein yang larut dalam garam akan mudah terekstrak keluar. 

Penghancuran daging untuk bakso dapat dilakukan dengan menggiling (grinding).  

c. Pembuatan Adonan 

Pembuatan adonan dapat dilakukan dengan ikan lumat digiling lagi bersama-

sama es batu dan garam, baru kemudian ditambahkan bahan lain. Garam dapur 

dapat pula ditambahkan bersama-sama bumbunya. Kemudian telur ayam dan 

tepung tapioka ditambahkan sambil dilumatkan hingga diperoleh adonan yang 

homogen. Kemudian masukkan bubuk batang kecombrang sesuai dengan 

perlakuan dan timbang sesuai standar yang ditetapkan. 

d. Pencetakan 

Adonan bakso dicetak membentuk bulatan. Pembulatan bakso dapat dilakukan 

dengan menggunakan tangan yang dibentuk dengan sendok. Pembentukan adonan 

umumnya dilakukan dengan cara membuat adonan menjadi bola-bola kecil 

berdiameter 5 cm dengan tangan. 

e. Pemasakan Adonan 

Pemasaknya dalam air mendidih bersuhu 100
o
C selama 15 menit. Pemasakan 

adonan akan membentuk struktur yang kompak, kenyal dan padat sebagai akibat 

dari koagulasi protein dan gelatinisasi pati.  

Prosedur kerja pembuatan bakso secara sistematis dapat dilihat pada Gambar 

6 berikut. 
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Gambar 6. Diagram Alir Bakso Ikan 

 

E. Parameter yang Diamati 

1. Sifat Organoleptik 

 Sifat organoleptik diuji dengan uji hedonik (kesukaan) dan uji mutu hedonik 

dengan rentang skala hedonik sebanyak 5 skala yang meliputi wara, aroma, rasa, 

tekstur, dan tingkat penerimaan secara keseluruhan. Dalam skala hedonik dan 

skala numerik yang digunakan dalam uji organoleptik dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Ditimbang  

Pengadonan 

Penghancuran 

dengan blender 

Perebusan 

T= 100°C  t=15’ 

Tepung tapioka, 

es, garam, bawang 

merah, bawang 

putih, air dan 

bubuk 

kecombrang sesuai 

dengan perlakuan 

 

Air 

 

Bakso 

Ikan 

Sendok, 

plastik, dan 

tangan 

Pencetakan 

Diameter 2 cm 

Ikan tongkol fillet 
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Tabel 8 

Skala Hedonik dan Skala Numerik yang Digunakan dalam Uji Hedonik 

Terhadap Warna, Tekstur, Aroma, Rasa dan Tingkat Penerimaan 

Keseluruhan Bakso Ikan 

 

No Skala Hedonik Skala Numerik 

1 Sangat suka 5 

2 Suka 4 

3 Netral 3 

4 Tidak suka 2 

5 Sangat tidak suka 1 

 

 

Tabel 9 

Skala Mutu Hedonik dan Skala Numerik yang Digunakan dalam Uji Mutu 

Hedonik Terhadap Tekstur Bakso Ikan 

 

No Skala Hedonik Skala Numerik 

1 Sangat kenyal 4 

2 Kenyal 3 

3 Agak kenyal 2 

4 Tidak kenyal 1 

 

 Penelitian organoleptik dilakukan menggunakan panelis agak terlatih 

sebanyak 25 orang, yang merupakan Mahasiswa Jurusan Gizi Politeknik 

Kesehatan Denpasar semester IV dan semester VI sebanyak 25 orang. Pemilihan 

ini berdasarkan alasan bahwa mereka telah memperoleh mata kuliah mengenai 

penilaian mutu organoleptik. Penilaian dilakukan oleh panelis dengan 

menggunakan instrumen dalam skala hedonik dan ditransformasikan ke dalam 

skala numerik. 
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Prosedur kerja pengujian yang akan dilakukan sebagai berikut: 

a. Pengujian oleh panelis agak terlatih 

1) Peneliti menyiapkan produk, air mineral, dan form penilaian. 

2) Sampel yang digunakan adalah bakso ikan yang sudah melalui proses 

perebusan terlebih dahulu selama 15 menit. 

3) Panelis mengisi tanggal, nama panelis, dan pokok yang diuji pada form 

yang telah disediakan. 

4) Panelis meminum air mineral dan crackers sebagai penetral sebelum dan 

sesudah melakukan penilaian terhadap masing – masing produk. 

5) Panelis melakukan pengujian terhadap warna, aroma, rasa, dan tekstur 

serta penerimaan secara keseluruhan 

6) Panelis menulis penilaian untuk uji hedonik dan uji mutu hedonik yang 

diamati dengan memberi tanda (X) pada kolom bawah sampel. 

 Hal ini dilakukan setiap pengujian sampel. Jika form terisi lengkap peneliti 

akan melakukan analisa data uji organoleptik. 

2. Kadar protein 

Menurut Sudarmadji, dkk tahun 1984, prosedur analisis protein dengan 

menggunakan metode makro-kjedhal yang dimodifikasi, yaitu:  

1) Timbang sebanyak 1 gram sampel yang telah dihaluskan kemudian 

dimasukkan ke dalam labu kjeldahl. 

2) Kemudian ditambahkan larutan K2S2O4 sebanyak 7,5 gram dan larutan 

HgO sebanyak 0,35 g terakhir masukkan larutan H2SO4 pekat sebanyak 15 

ml. 

3) Sampel kemudian didestruksi dengan cara dipanaskan. 
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4) Setelah sampel dingin ditambahkan dengan aquadest sebanyak 100 mldan 

beberapa lempeng Zn, larutan K2S 4% sebanyak 15 ml, tambahkan secara 

perlahan-lahan larutan NaOH 50% sebanyak 50 ml yang sudah 

didinginkan dalam lemari es. Pasanglah labu kjeldahl dengan segera pada 

alat distilasi. 

5) Panaskan labu kjeldahl secara perlahan-lahan sampai dua lapisan cairan 

tercampur, kemudian panaskan dengan cepat sampai mendidih. 

6) Kemudian dilakukan distilasi, distilat ini ditampung dalam erlenmeyer 

yang telah diisi dengan 50 ml larutan standar HCl (0,1 N) dan 5 tetes 

indikator metil merah. Lakukan distilasi sampai distilat yang tertampung 

sebanyak 75 ml. 

7) Titrasi dilakukan dengan menggunakan HCL 0,1 N (dari biru – kuning 

muda). 

8) Catat Volume titrasi. 

 

Perhitungan : 

Kadar  % N  =   
(                             )

               
               

Kadar % protein = Kadar % N x Faktor konversi 

 

3. Kadar air 

 Penetapan kadar air dilakukan dengan metode pemanasan dalam oven 

(Apriyantono, dkk., 1989). Prosedurnya yaitu cawan kosong dan tutupnya yang 

bersih dikeringkan dalam oven bersuhu 105
0
C selama 15 menit dan kemudian 

didinginkan pada desikator, dan selanjutnya ditimbang menggunakan neraca 
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analitik. 5 gram sampel kemudian dimasukan ke dalam cawan, kemudian 

ditimbang kembali sampel dengan cawannya dengan neraca analitik. Kemudian 

sampel dengan cawan didinginkan di desikator dan setelah dingin ditimbang 

kembali. Setelah itu cawan berisi sampel dikeringkan kembali dalam oven selama 

15-30 menit lalu ditimbang kembali. Pengeringan diulangi hingga diperoleh bobot 

konstan (selisih bobot ≤ 0,0003 gram). Kadar airnya diukur dengan cara sebagai 

berikut: 

 Perhitungan   =     W2 = W3 – W1 

 Kadar air (%) =    
  

  
 x 100% 

Keterangan :  

a. W3 = berat sampel sebelum dikeringkan (gram) 

b. W1 = berat sampel setelah dikeringkan (gram) 

c. W2 = kehilangan berat (gram) 

 

4. Kadar abu 

Penentuan uji penetapan total abu menggunakan metode pembakaran 

(Apriyantono, dkk. 1988). Prosedurnya yaitu menyiapakan cawan pengabuan 

kemudian memanaskannya dengan cara dibakar pada tanur kemudian didinginkan 

dalam desikator dan ditimbang. Setelah itu menimbang sampel sebanyak 5 gram 

pada cawan tersebut, kemudian meletakkan di dalam tanur pengabuan, bakar 

sampai didapat abu berwarna abu-abu atau sampai beratnya konstan (tetap). 

Pengabuan dilakukan dalam dua tahap yaitu pertama pada suhu 400
0
C dan kedua 

pada suhu 550
0
C setelah itu dinginkan dalam desikator, kemudian ditimbang.  

 



37 
 

5. Kadar lemak  

Prosedur dalam analisa kadar lemak menggunakan metode soxhlet. Langkah-

langkahnya yaitu sebagai berikut : 

a. Timbang dengan teliti 2g bahan yang telah dihaluskan, campur dengan pasir 

yang telah dipijarkan sebanyak 8g dan masukkan ke dalam tabung ekstraksi 

Soxhlet dalam Timble. 

b. Alirkan air pendingin melalui kondensor 

c. Pasang tabung ekstraksi pada alat distilasi soxhlet dengan pelarut petroleum 

ether secukupnya selama 4 jam. Setelah residu dalam tabung reaksi diaduk, 

ekstraksi dilanjutkan lagi selama 2 jam dengan pelarut yang sama . 

d. Petroleum ether yang telah mengandung ekstrak lemak dan minyak 

dipindahkan ke dalam botol timbang yang bersih dan diketahui beratnya 

kemudian diuapkan dengan penangas air  sampai agak pekat. Teruskan 

pengeringan dalam oven 100
o
C sampai berat konstan 

e. Berat residu dalam botol timbang dinyatakan sebagai berat lemak. 

1) Perhitungan Kadar Lemak : 

2) Kadar Lemak = (bobot lemak / bobot sampel) x 100% 

6. Perhitungan Karbohidrat 

Perhitungan karbohidrat menggunakan cara perhitungan carbohydrate by 

dfferent. 

Perhitungan : KH% = 100% - [                             ] 

 

7. Umur Simpan Bakso Ikan 

Umur simpan bakso ikan diamati dalam keadaan tersimpan dengan wadah 

tertutup yaitu menggunakan plastik clip mika bening dan diletakkan didalam suhu 
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ruang  dengan dilakukan pengamatan setiap 2 jam untuk memperhatikan 

perubahan yang terjadi pada setiap unit percobaan hingga  kriteria produk sudah 

menunjukkan salah satu dari ciri kerusakan yang meliputi: berbau, berlendir, dan 

berjamur. Dapat dilakukan perhitungan umur simpan sebagai berikut: 

Perhitungan : 

Umur simpan bakso ikan = (waktu sesudah rusak – waktu rentang pengamatan) 

Keterangan : 

a. Waktu sesudah rusak = waktu yang dimaksudkan yaitu saat produk sudah 

mengalami alah satu ciri kerusakan berupa berbau, berlendir, dan berjamur. 

b. Waktu rentang pengamatan = waktu yang dimaksud yaitu rentang waktu 

pengamatan yang digunakan yaitu 2 jam. 

 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

 Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan bantuan 

kalkulator dan dengan komputer menggunakan program kerja Microsoft Excel. 

2. Analisis Data 

 Setelah data terkumpulkan kemudian data yang diperoleh tersebut ditabulasi 

selanjutnya dilanjutkan dengan analisis ragam untuk dapat mengetahui pengaruh 

perlakuan nyata dan sangat nyata. Apabila ada pengaruh maka akan dilanjutkan 

dengan Uji Beda Nyata Terkecil ( BNT ). Dalam penarikan kesimpulannya untuk 

mengetahui penambahan bubuk kecombrang terhadap daya simpan bakso ikan  

yang dilakukan dengan pemberian skor pada pengujian organoleptik yang diamati.  

 


