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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Subyektif 

Berdasarkan analisis ragam yang telah dilakukan terhadap hasil pengujian 

pembuatan bakso ikan dengan penambahan bubuk kecombrang diperoleh F 

Hitung > F Tabel 1%. (Lampiran 1-6). Hasil tersebut dapat diartikan bahwa ada 

pengaruh penambahan bubuk kecombrang terhadap karakteristik bakso ikan. Nilai 

rata-rata hasil uji hedonik pada bakso ikan dengan penambahan bubuk 

kecombrang sesuai dengan perlakuan dilihat pada tabel 10. 

 

Tabel 10 

Nilai Rata-Rata Hasil Uji Hedonik Terhadap Warna, Aroma, Rasa, Tekstur 

dan Penerimaan Keseluruhan Bakso Ikan 

Perlakuan 

Nilai Rata-Rata 

Warna Aroma Rasa Tekstur 
Penerimaan 

Keseluruhan 

P1 3.91c 2.92a 4.11d 3.92d 3.97d 

P2 3.89c 4.35c 4.41e 4.25d 4.11d 

P3 3.76c 4.19bc 3.37c 3.65c 3.92c 

P4 3.44b 4.16b 2.84b 3.01b 3.47b 

P5 3.17a 4.15b 2.37a 2.64a 2.96a 

Keterangan: Huruf  yang berbeda di belakang rata-rata menunjukkan perbedaan nyata (P < 0.01) 

 

a. Warna 

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan dengan pemberian konsentrasi 

bubuk kecombrang yang berbeda (0%, 2%, 4%, 6%, dan 8% menunjukkan ada 
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pengaruh sangat nyata (P < 0.01) terhadap warna dari produk bakso ikan 

(lampiran1).  

Dari tabel 10 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata uji hedonik terhadap warna 

bakso ikan berdasarkan penilaian panelis berada pada nilai 3,17-3,91, yang berarti 

warna bakso ikan dengan penambahan bubuk kecombrang berada pada taraf netral 

hingga disukai. Nilai tertinggi terdapat pada bakso ikan penambahan bubuk 

kecombrang 0% yaitu sebesar 3,91 dan nilai rata-rata terendah terdapat pada 

penambahan bubuk kecombrang 8% yaitu sebesar 3,17. 

b. Aroma 

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan dengan pemberian konsentrasi 

bubuk kecombrang yang berbeda (0%, 2%, 4%, 6%, dan 8% menunjukkan ada 

pengaruh sangat nyata (P < 0.01) terhadap aroma dari produk bakso ikan 

(lampiran 2).  

Dari tabel 10 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata uji hedonik terhadap aroma 

bakso ikan berdasarkan penilaian panelis berada pada nilai 2,92-4,35, yang berarti 

aroma bakso ikan dengan penambahan bubuk kecombrang berada pada taraf tidak 

disukai hingga sangat disukai. Nilai tertinggi terdapat pada bakso ikan 

penambahan bubuk kecombrang 2% yaitu sebesar 4,35 dan nilai rata-rata terendah 

terdapat pada penambahan bubuk kecombrang 0% yaitu sebesar 2,92. 

c. Rasa 

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan dengan pemberian konsentrasi 

bubuk kecombrang yang berbeda (0%, 2%, 4%, 6%, dan 8% menunjukkan ada 

pengaruh sangat nyata (P < 0.01) terhadap rasa dari produk bakso ikan 

(lampiran3).  
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Dari tabel 10 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata uji hedonik terhadap rasa 

bakso ikan berdasarkan penilaian panelis berada pada nilai 2,37-4,41, yang berarti 

rasa bakso ikan dengan penambahan bubuk kecombrang berada pada taraf tidak 

disukai hingga sangat disukai. Nilai tertinggi terdapat pada bakso ikan 

penambahan bubuk kecombrang 2% yaitu sebesar 4,41 dan nilai rata-rata terendah 

terdapat pada penambahan bubuk kecombrang 8% yaitu sebesar 2,37. 

d. Tekstur 

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan dengan pemberian konsentrasi 

bubuk kecombrang yang berbeda (0%, 2%, 4%, 6%, dan 8% menunjukkan ada 

pengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap tekstur dari produk bakso ikan 

(lampiran4).   

Dari tabel 10 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata uji hedonik terhadap tekstur 

bakso ikan berdasarkan penilaian panelis berada pada nilai 2,64 - 4,25, yang 

berarti tekstur bakso ikan dengan penambahan bubuk kecombrang berada pada 

taraf tidak disukai hingga sangat disukai. Nilai tertinggi terdapat pada bakso ikan 

penambahan bubuk kecombrang 2% yaitu sebesar 4,25 dan nilai rata-rata terendah 

terdapat pada penambahan bubuk kecombrang 8% yaitu sebesar 2,64. 

e. Penerimaan Keseluruhan 

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan dengan pemberian konsentrasi 

bubuk kecombrang yang berbeda (0%, 2%, 4%, 6%, dan 8% menunjukkan ada 

pengaruh sangat nyata (P < 0.01) terhadap penerimaan keseluruhan dari produk 

bakso ikan (lampiran 5).   

Dari tabel 10 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata uji hedonik terhadap 

penerimaan keseluruhan bakso ikan berdasarkan penilaian panelis berada pada 
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nilai 2,96 - 4,11, yang berarti penerimaan keseluruhan bakso ikan dengan 

penambahan bubuk kecombrang berada pada taraf tidak disukai hingga sangat 

disukai. Nilai tertinggi terdapat pada bakso ikan penambahan bubuk kecombrang  

2%  yaitu sebesar 4,11 dan nilai rata-rata terendah terdapat pada penambahan 

bubuk kecombrang 8% yaitu sebesar 2,96. 

f. Mutu Hedonik Terhadap Tekstur 

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan dengan pemberian konsentrasi 

bubuk kecombrang yang berbeda (0%, 2%, 4%, 6%, dan 8% menunjukkan ada 

pengaruh sangat nyata (P < 0.01) terhadap mutu tekstur dari produk bakso ikan 

(lampiran 6). Nilai rata-rata bakso ikan dengan konsentrasi bubuk kecombrang 

yang berbeda sesuai perlakuan dapat dilihat pada tabel 11.  

Tabel 11 

Nilai Rata-Rata Hasil Uji Mutu Hedonik Terhadap Tekstur Bakso Ikan 

Perlakuan Rata-rata 

P1 3.72b 

P2 3.80b 

P3 3.45b 

P4 3.32b 

P5 2.93a 
Keterangan: Huruf yang berbeda di belakang rata-rata menunjukkan perbedaan nyata (P < 0.01) 

 

Dari tabel 11 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata uji mutu hedonik 

terhadap tekstur bakso ikan berdasarkan penilaian panelis berada pada nilai 2,93-

3,72 yang berarti mutu hedonik terhadap tekstur bakso ikan dengan penambahan 

bubuk kecombrang berada pada taraf agak kenyal hingga kenyal, memiliki nilai 

tertinggi terdapat pada bakso ikan dengan penambahan bubuk kecombrang 2% 
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yaitu sebesar 3,80 dan nilai rata-rata terendah terdapat pada penambahan bubuk 

kecombrang 8% yaitu sebesar 2,93. 

2. Analisis Obyektif 

a. Total Kadar Abu 

Berdasarkan uji laboratorium terhadap kadar abu pada bakso ikan, dapat 

diketahui bahwa nilai rata-rata hasil analisis ragam (lampiran 7) perlakuan 

penambahan bubuk kecombrang menunjukkan secara fluktuaktif, seperti yang 

tertera pada gambar 7.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 

Grafik Nilai Rata-Rata Kadar Abu (%bb) 

 

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai tertinggi rata-rata uji 

kadar abu bakso ikan terdapat pada bakso ikan dengan penambahan bubuk 

kecombrang 4% yaitu sebesar 1,95 %bb dan nilai rata-rata terendah terdapat pada 

penambahan bubuk kecombrang 0% yaitu sebesar 0,63%bb. 

b. Total Kadar Air 

Berdasarkan uji laboratorium terhadap kadar air pada bakso ikan, dapat 

diketahui bahwa nilai rata-rata hasil analisis ragam (lampiran 8) perlakuan 

penambahan bubuk kecombrang menunjukkan peningkatan, seperti yang tertera 

pada gambar 8.  
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Gambar 8 

Grafik Nilai Rata-Rata Kadar Air (%bb) 

 

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai tertinggi rata-rata uji 

kadar air bakso ikan terdapat pada bakso ikan dengan penambahan bubuk 

kecombrang 8% yaitu sebesar 78,96 %bb dan nilai rata-rata terendah terdapat 

pada penambahan bubuk kecombrang 4% yaitu sebesar 67,46%bb. 

c. Total Kadar Protein 

Berdasarkan uji laboratorium terhadap kadar protein pada bakso ikan, 

dapat diketahui bahwa nilai rata-rata hasil analisis ragam (lampiran 9) perlakuan 

penambahan bubuk kecombrang menunjukkan secara fluktuaktif, seperti yang 

tertera pada gambar 9.  

 

Gambar 9 

Grafik Nilai Rata-Rata Kadar Protein (%bb) 
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Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai tertinggi rata-rata uji 

kadar protein bakso ikan terdapat pada bakso ikan dengan penambahan bubuk 

kecombrang 8% yaitu sebesar 15,19%bb dan nilai rata-rata terendah terdapat pada 

penambahan bubuk kecombrang 2% yaitu sebesar 13,56%bb. 

d. Total Kadar Lemak 

Berdasarkan uji laboratorium terhadap kadar lemak pada bakso ikan, dapat 

diketahui bahwa nilai rata-rata hasil analisis ragam (lampiran 10) perlakuan 

penambahan bubuk kecombrang menunjukkan secara fluktuaktif, seperti yang 

tertera pada gambar 10.  

 

Gambar 10 

Grafik Nilai Rata-Rata Kadar Lemak (%bb) 

 

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai tertinggi rata-rata uji 

kadar lemak bakso ikan terdapat pada bakso ikan dengan penambahan bubuk 

kecombrang 2% yaitu sebesar 2.04%bb dan nilai rata-rata terendah terdapat pada 

penambahan bubuk kecombrang 4% yaitu sebesar 1,54%bb. 

e. Total Kadar Karbohidrat 

Berdasarkan uji laboratorium terhadap kadar karbohidrat pada bakso ikan, 

dapat diketahui bahwa nilai rata-rata hasil analisis ragam (lampiran 11) perlakuan 
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penambahan bubuk kecombrang menunjukkan secara fluktuaktif, seperti yang 

tertera pada gambar 11.  

 

Gambar 11 

Grafik Nilai Rata-Rata Kadar karbohidrat (%bb) 

 

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai tertinggi rata-rata uji 

kadar karbohidrat bakso ikan terdapat pada bakso ikan dengan penambahan bubuk 

kecombrang 0% yaitu sebesar 14,69%bb dan nilai rata-rata terendah terdapat pada 

penambahan bubuk kecombrang 8% yaitu sebesar 8,09%bb. 

 

3. Umur Simpan Bakso Ikan dengan Penambahan Bubuk Kecombrang 

Berdasarkan pengamatan umur simpan bakso ikan dengan penambahan bubuk 

kecombrang menunjukkan sampel bakso ikan dengan penambahan bubuk 

kecombrang terbanyak yang memiliki umur simpan terbaik. Hasil pengamatan 

umur simpan pada bakso ikan dapat dilihat pada tabel 12. 
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Gambar 11 

Grafik Nilai Rata-Rata Umur Simpan 

 

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai tertinggi rata-rata umur 

simpan bakso ikan terdapat pada bakso ikan dengan penambahan bubuk 

kecombrang 8% yaitu sebesar 18 jam dan nilai rata-rata terendah terdapat pada 

penambahan bubuk kecombrang 0% yaitu sebesar 10 jam 

 

4. Produk Terbaik 

Dari penjelasan analisis secara subyektif, obyektif dan umur simpan dalam 

bentuk tabel matrik (Lampiran 13), dapat diketahui produk perlakuan yang terbaik 

adalah pada perlakuan konsentrasi penambahan bubuk kecombrang 2%. Hal ini 

disebabkan karena uji organoleptik memiliki nilai rata-rata tertinggi dalam 

hedonik warna, aroma, rasa, tekstur dan penerimaan keseluruhan. Perlakuan kedua 

secara obyektif memiliki kriteria terbaik berdasarkan kadar lemak (14,23%bb), 

dan kadar karbohidrat (2,04%bb).   
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kecombrang dengan nilai 3.91, bakso ikan dengan penambahan 2% bubuk 

kecombrang  (P2) memiliki nilai rata-rata 3.89, bakso ikan dengan penambahan 

4% bubuk kecombrang  (P3) dengan nilai rata-rata 3.76, bakso ikan dengan 

penambahan 6% bubuk kecombrang (P4) dengan nilai rata-rata 3.44, dan bakso 

ikan dengan penambahan 8% bubuk kecombrang (P5) dengan nilai rata-rata 3.17. 

Dengan demikian, bakso ikan terbaik sesuai dengan pilihan panelis adalah bakso 

ikan tanpa penambahan bubuk kecombrang, panelis memilih bakso ini 

dikarenakan memiliki kecerahan warna yang paling alami jika dibandingkan 

dengan bakso ikan dengan perlakuan yang lainnya. Dikarenakana dengan 

penambahan bubuk kecombrang berpengaruh terhadap warna bakso ikan menjadi 

lebih gelap dibandingkan dengan bakso ikan tanpa penambahan bubuk 

kecombrang. 

Uji hedonik terhadap aroma bakso ikan dengan penambahan bubuk 

kecombrang menunjukkan nilai rata-rata sebagai berikut, perlakuan pertama (P1) 

merupakan perlakuan kontrol dimana bakso ikan tidak ditambahkan bubuk 

kecombrang dengan nilai 2.92, bakso ikan dengan penambahan 2% bubuk 

kecombrang  (P2) memiliki nilai rata-rata 4.35, bakso ikan dengan penambahan 

4% bubuk kecombrang  (P3) dengan nilai rata-rata 4.19, bakso ikan dengan 

penambahan 6% bubuk kecombrang (P4) dengan nilai rata-rata 4.16, dan bakso 

ikan dengan penambahan 8% bubuk kecombrang (P5) dengan nilai rata-rata 4.15. 

Dari hasil tersebut, bakso ikan dengan perlakuan terbaik berdasarkan hasil uji 

hedonik terhadap aroma oleh panelis adalah bakso ikan dengan perlakuan kedua 

(P2) yaitu bakso ikan dengan penambahan bubuk kecombrang 5 gram. Hal ini 

disebabkan karena, aroma amis berkurang jika dibandingkan dengan perlakuan 
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pertama serta aroma kecombrang yang tidak terlalu menyengat  jika dibandingkan 

dengan perlakuan ketiga, perlakuan keempat dan perlakuan kelima. Bakso ikan 

tongkol menghasilkan aroma yang sedikit amis khas bau ikan sehingga ada 

sebagian orang yang tidak menyukainya.  Bau amis ikan disebabkan karena 

kandungan urea di dalam daging ikan. Akibat lain dari adanya urea ini 

menyebabkan ikan berbau pesing karena urea terurai menjadi amonia (Yasin, 

2005). Sehingga kegunaan lain bubuk kecombrang dapat mengurangi aroma amis 

pada bakso ikan dikarenakan kandungan minyak atsiri pada bubuk bakso ikan.  

Uji hedonik terhadap rasa bakso ikan dengan penambahan bubuk 

kecombrang menunjukkan nilai rata-rata sebagai berikut, perlakuan pertama (P1) 

merupakan perlakuan kontrol dimana bakso ikan tidak ditambahkan bubuk 

kecombrang dengan nilai 4.11, bakso ikan dengan penambahan 2% bubuk 

kecombrang  (P2) memiliki nilai rata-rata 4.41, bakso ikan dengan penambahan 

4% bubuk kecombrang  (P3) dengan nilai rata-rata 3.37, bakso ikan dengan 

penambahan 6% bubuk kecombrang (P4) dengan nilai rata-rata 2.84, dan bakso 

ikan dengan penambahan 8% bubuk kecombrang (P5) dengan nilai rata-rata 2.37. 

Dari hasil tersebut, bakso ikan dengan perlakuan terbaik berdasarkan hasil uji 

hedonik terhadap rasa oleh panelis adalah bakso ikan dengan perlakuan kedua 

(P2) yaitu bakso ikan dengan penambahan bubuk kecombrang 2%. Pemberian 

skor rasa yang rendah terhadap bakso ikan dengan konsentrasi bubuk batang 

kecombrang 8% diduga karena berkurangnya rasa khas bakso ikan akibat dari 

tingginya konsentrasi kecombrang yang ditambahkan. Penambahan bubuk batang 

kecombrang juga membuat rasa asin bakso menjadi hilang, karena persentase 

garam yang ditambahkan untuk masing-masing perlakuan sama. Seharusnya 
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dengan semakin tingginya konsentrasi bubuk batang kecombrang juga dilakukan 

penambahan garam agar rasa asinnya tetap sama untuk masing-masing sampel. 

Menurut survei yang dilakukan Andayani (1999), rasa menempati urutan pertama 

sifat mutu menurut konsumen dalam menentukan pilihan bakso dengan 91% 

responden menyukai bakso dengan rasa agak asin atau sedang.  

Uji hedonik terhadap tekstur bakso ikan dengan penambahan bubuk 

kecombrang menunjukkan nilai rata-rata sebagai berikut, perlakuan pertama (P1) 

merupakan perlakuan kontrol dimana bakso ikan tidak ditambahkan bubuk 

kecombrang dengan nilai 3.92, bakso ikan dengan penambahan 2% bubuk 

kecombrang  (P2) memiliki nilai rata-rata 4.25, bakso ikan dengan penambahan 

4% bubuk kecombrang  (P3) dengan nilai rata-rata 3.65, bakso ikan dengan 

penambahan 6% bubuk kecombrang (P4) dengan nilai rata-rata 3.01, dan bakso 

ikan dengan penambahan 8% bubuk kecombrang (P5) dengan nilai rata-rata 2.64. 

Dari hasil tersebut, bakso ikan dengan perlakuan terbaik berdasarkan hasil uji 

hedonik terhadap tekstur oleh panelis adalah bakso ikan dengan perlakuan kedua 

(P2) yaitu bakso ikan dengan penambahan bubuk kecombrang 2%. Pemberian 

skor tekstur yang rendah terhadap bakso ikan dengan konsentrasi bubuk batang 

kecombrang 8% diduga karena berkurangnya tingkat kekenyalan bakso ikan 

akibat dari tingginya konsentrasi kecombrang yang ditambahkan. Penambahan 

bubuk batang kecombrang dapat menurunkan kadar air bakso ikan, padahal 

adanya air yang lebih banyak akan membuat produk lebih kenyal. Menurut survei 

yang dilakukan Andayani (1999), tekstur menempati urutan ketiga sifat mutu 

menurut konsumen dalam menentukan pilihan bakso dengan 45,5% responden 

menyukai bakso dengan tekstur agak kenyal sampai kenyal. Wibowo (2009) 
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melaporkan bahwa tekstur bakso ikan berdasarkan kriteria mutu sensori bakso 

yaitu tekstur kompak, elastis, kenyal tetapi tidak liat, tidak ada serat daging, tanpa 

duri atau tulang, tidak lembek, tidak basah berair, dan tidak rapuh. Penambahan 

bubuk kecombrang berpengaruh terhadap tingkat kekenyalan bakso ikan. Tingkat 

kekenyalan yang meningkat pada perlakuan 5 berasal dari penambahan bubuk 

kecombrang. Penambahan bubuk batang kecombrang tertinggi mempunyai kadar 

serat  tertinggi yang dapat mengikat molekul air dalam jumlah yang lebih banyak. 

Adanya kadar air yang tinggi pada perlakuan 5 dapat menaikkan tingkat 

kekenyalan pada perlakuan 5 dibanding  perlakuan lainnya. Selain penambahan 

bubuk kecombrang, pemberian tepung tapioka sangat berperan dalam menentukan 

tingkat kekenyalan bakso ikan. Hasil penilaian panelis menunjukkan perlakuan 

kedua memiliki tingkat kekenyalan paling disukai. 

Uji hedonik terhadap penerimaan keseluruhan bakso ikan dengan 

penambahan bubuk kecombrang menunjukkan nilai rata-rata sebagai berikut, 

perlakuan pertama (P1) merupakan perlakuan kontrol dimana bakso ikan tidak 

ditambahkan bubuk kecombrang dengan nilai 3.97, bakso ikan dengan 

penambahan 2% bubuk kecombrang  (P2) memiliki nilai rata-rata 4.11, bakso ikan 

dengan penambahan 4% bubuk kecombrang  (P3) dengan nilai rata-rata 3.92, 

bakso ikan dengan penambahan 6% bubuk kecombrang (P4) dengan nilai rata-rata 

3.47, dan bakso ikan dengan penambahan 8% bubuk kecombrang (P5) dengan 

nilai rata-rata 2.96. Dari hasil tersebut, bakso ikan dengan perlakuan terbaik 

berdasarkan hasil uji hedonik terhadap penerimaan keseluruhan oleh panelis 

adalah bakso ikan dengan perlakuan kedua (P2) yaitu bakso ikan dengan 

penambahan bubuk kecombrang sebanyak 2%. Nilai penerimaan keseluruhan 
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sangat dipengaruhi oleh subjektivitas panelis, serta akan mempengaruhi suatu 

produk diterima atau tidak. Semakin tinggi konsentrasi bubuk batang kecombrang 

yang diberikan pada bakso ikan, maka bakso ikan tersebut semakin tidak disukai 

oleh panelis. Penurunan nilai kesukaan diduga berhubungan dengan penilaian 

panelis terhadap rasa, tekstur, dan warna bakso ikan tenggiri yang dihasilkan. 

Uji mutu hedonik terhadap tekstur yang dilakukan berdasarkan tingkat 

kekenyalan bakso ikan. Skor nilai uji mutu hedonik ini berkisar antara 2.93 – 3.80 

dengan rentang nilai sangat kenyal – tidak kenyal. Uji mutu hedonik terhadap 

tekstur bakso ikan menunjukkan nilai rata-rata sebagai berikut, bakso ikan dengan 

perlakuan pertama (P1) merupakan perlakuan kontrol dimana bakso ikan tidak 

ditambahkan bubuk kecombrang dengan nilai 3.72, bakso ikan dengan 

penambahan 2% bubuk kecombrang  (P2) memiliki nilai rata-rata 3.80, bakso ikan 

dengan penambahan 4% bubuk kecombrang  (P3) dengan nilai rata-rata 3.45, 

bakso ikan dengan penambahan 6% bubuk kecombrang (P4) dengan nilai rata-rata 

3.32, dan bakso ikan dengan penambahan 8% bubuk kecombrang (P5) dengan 

nilai rata-rata 2.93. Dari hasil tersebut, bakso ikan dengan perlakuan terbaik 

berdasarkan hasil uji hedonik terhadap penerimaan keseluruhan oleh panelis 

adalah bakso ikan dengan perlakuan kedua (P2) yaitu bakso ikan dengan 

penambahan bubuk kecombrang sebanyak 2% yang memiliki tingkat kekenyalan 

paling baik menurut panelis.  

Hasil analisis laboratorium kadar air pada bakso ikan diketahui bahwa 

nilai rata-rata perlakuan penambahan bubuk kecombrang secara meningkat. Bakso 

ikan dengan penambahan kecombrang dengan nilai rata-rata kadar air tertinggi 

terdapat pada bakso ikan dengan tambahan bubuk kecombrang 8% yaitu sebesar 
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73,96 %bb dan nilai rata-rata terendah terdapat pada penambahan bubuk 

kecombrang 4% yaitu sebesar 67,46 %bb. Semakin tinggi kadar air maka semakin 

cepat suatu bahan makanan mengalami kerusakan akibat mikroba yang mudah 

tumbuh. Kadar air pada bakso ikan dengan penambahan bubuk kecombrang lebih 

tinggi dibandingkan dengan bakso ikan perlakuan tanpa penambahan bubuk 

kecombrang. Bakso ikan dengan penambahan bubuk kecombrang mengandung 

bahan tambahan tepung tapioka yang dapat meningkatkan kekuatan adonan. Wu 

et al.(1985) dan Kim dan Lee (1987), menyatakan bahwa penyerapan air oleh 

granula pati yang berada di dalam gel protein selama perebusan menyebabkan 

granula mengembang dan mendesak matrik protein sehingga gel protein menjadi 

padat dan kompak. Tinggi rendahnya kadar air sebelum penyimpanan 5 hari 

disebabkan perbedaan penambahan tepung bunga kecombrang pada setiap 

perlakuan.  Bubuk kecombrang mempunyai serat yang bersifat dapat menyerap air 

atau hidrofobik (suka air) dan merupakan senyawa hidrokoloid. Perlakuan 5 

dengan jumlah penambahan bubuk kecombrang tertinggi mempunyai kadar serat  

tertinggi yang dapat mengikat molekul air dalam jumlah yang lebih banyak, 

sehingga  kadar air pada perlakuan 5  jumlahnya juga lebih tinggi dari perlakuan 

lainnya. Sifat fisik dari serat pangan adalah dapat mengikat bahan organik lain,  

kapasitas pertukaran ion dan kapasitas pengikat air.  Sifat-sifat senyawa serat 

pangan yang lainya yaitu molekulnya berbentuk polimer dengan ukuran besar, 

strukturnya kompleks, banyak mengandung gugus hidroksil dan kapasitas 

pengikat airnya besar (Ingleet dan Falkehag, 1979).  Menurut Nuraini (2014), 

dalam setiap 100 gram batang kecombrang berbasis segar  mengandung serat 

pangan sebanyak 1,20 gram. Serat makanan merupakan bagian makanan yang 
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tidak dapat dicerna oleh cairan pencernaan (enzim), sehingga tidak menghasilkan 

energi atau kalori. Serat termasuk golongan karbohidrat yang terdiri dari selulosa, 

hemiselulosa, pektin dan gum. Serat yang tidak larut dalam air ada tiga macam 

yaitu sellulosa, hemisellulosa dan lignin. Serat tersebut banyak terdapat pada 

sayuran,buah-buahan dan kacang-kacangan. Sedang serat yang larut dalam air 

adalah pectin, musilase dan gum. Serat ini juga banyak terdapat pada buah-

buahan, sayuran dan sereal sedang gum banyak terdapat pada aksia (Joseph, 

2002).   

Hasil analisis laboratorium kadar abu pada bakso ikan diketahui bahwa 

nilai rata-rata perlakuan penambahan bubuk kecombrang cenderung fluktuaktif. 

Bakso ikan dengan penambahan kecombrang dengan nilai rata-rata kadar abu 

tertinggi terdapat pada bakso ikan dengan penambahan bubuk kecombrang 4% 

yaitu sebesar 1,95 % bb dan nilai rata-rata terendah terdapat pada penambahan 

bubuk kecombrang 0% yaitu sebesar 0,63 % bb. Abu merupakan sisa pembakaran 

bahan organik, semakin tinggi kadar abu menunjukkan semakin tinggi pula kadar 

mineralnya. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa kadar abu bakso ikan 

dengan penambahan bubuk kecombrang 4% lebih tinggi daripada bakso ikan 

dengan tanpa penambahan bubuk kecombrang.  

Hasil analisis laboratorium kadar protein dilakukan pada bakso ikan dari 

seluruh perlakuan dengan tiga kali ulangan. Analisis pertama yaitu protein, dapat 

diketahui bahwa nilai rata-rata perlakuan penambahan bubuk kecombrang 

cenderung fluktuaktif. Bakso ikan dengan penambahan kecombrang  dengan nilai 

rata-rata tertinggi terdapat pada penambahan bubuk kecombrang sebanyak 8% 

yaitu sebesar 15,19 %bb dan nilai rata-rata terendah terdapat pada penambahan 
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bubuk kecombrang 2% yaitu sebesar 13,56 % bb. Sesuai dengan ketetapan SNI 

01-3819 tahun 1995, persyaratan kadar protein pada bakso ikan yang diterima 

minimal sebesar 9%. Kadar protein pada bakso ikan tongkol dengan penambahan 

bubuk kecombrang sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh SNI. 

Hasil analsis laboratorium kadar lemak pada bakso ikan diketahui bahwa 

nilai rata-rata perlakuan penambahan bubuk kecombrang cenderung fluktuaktif. 

Bakso ikan dengan penambahan kecombrang dengan nilai rata-rata kadar lemak 

tertinggi terdapat pada penambahan bubuk kecombrang sebanyak 2% yaitu 

sebesar 2,04 %bb dan nilai rata-rata terendah terdapat pada penambahan bubuk 

kecombrang 4% yaitu sebesar 1,54 % bb. Kadar lemak bakso ikan tongkol dengan 

penambahan bubuk kecombrang terutama berasal dari lemak daging ikan tongkol. 

Menurut Suwamba (2008), kandungan lemak pada ikan tongkol sebesar 1,3%. 

Sesuai dengan ketetapan SNI 01-3819 tahun 1995, persyaratan kadar lemak pada 

bakso ikan yang diterima minimal sebesar 1% bb. Kadar lemak pada bakso ikan 

tongkol dengan penambahan bubuk kecombrang sudah sesuai dengan standar 

yang ditetapkan oleh SNI. Dikarenakan selain ikan tongkol kadar lemak didapat 

dari telur ayam yang digunakan sebagai bahan dalam pembuatan bakso ikan. 

Hasil analisis laboratorium kadar karbohidrat pada bakso ikan diketahui 

bahwa nilai rata-rata perlakuan penambahan bubuk kecombrang cenderung 

fluktuaktif. Bakso ikan dengan penambahan kecombrang dengan nilai rata-rata 

kadar karbohidrat tertinggi terdapat pada bakso ikan tanpa tambahan bubuk 

kecombrang yaitu sebesar 14,69 % bb dan nilai rata-rata terendah terdapat pada 

penambahan bubuk kecombrang 8% yaitu sebesar 8,09 % bb. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kandungan karbohidrat pada bakso ikan dengan penambahan 
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bubuk kecombrang tertinggi lebih rendah jika dibandingkan dengan bakso ikan 

sebagai kontrol. 

Umur simpan bakso ikan dengan penambahan bubuk kecombrang di dapat 

hasil sebagai berikut, perlakuan pertama bakso ikan tanpa bubuk kecombrang 

yang dijadikan sebagai control di dapat hasil dari pengamatan umur simpan bakso 

ikan dengan perlakuan pertama ulangan pertama, kedua dan ketiga selama 10 jam 

untuk aman dikonsumsi, selanjutnya untuk perlakuan kedua ulangan pertama, 

kedua dan ketiga selama 12 jam aman untuk dikonsumsi. Perlakuan ketiga 

ulangan pertama, kedua dan ketiga selama 14 jam, perlakuan keempat ulangan 

pertama, kedua dan ketiga selama 16 jam dan yang terakhir perlakuan kelima 

ulangan pertama, kedua dan ketiga selama 18 jam yang diamati setiap 2 jam. 

Tanda kerusakan yang pertama muncul yaitu berlendir dan disertai dengan bau 

busuk. Dalam tubuh ikan terdapat enzim yang dapat menyebabkan kebusukan, 

diantaranya yaitu enzim dari daging ikan (cathepsin), enzim pencernaan (trypsin), 

chymotrypsin, dan pepsinserta enzim-enzim dari mikroorganisme itu sendiri. 

Karena ikan mengandung banyak protein dan sedikit sekali mengandung 

karbohidrat, maka yang berperan penting dalam proses kemunduran mutu adalah 

enzim-enzim yang menguraikan protein (proteolisis) (Moeljanto, 1992). Pada 

proses pembusukan, protein akanmengalami degradasi tetapi degradasi ini hanya 

terjadi pada tingkat lanjut sedangkan pada tahap-tahap permulaan tidak terjadi 

degrdasi protein. Pada tahap lanjut pembusukan protein akan terpecah manjadi 

dipeptida, asam amino, trimetilaminoksida, dan senyawa-senyawa nitrogen 

lainnya. Kemudian degradasi lebih lanjut akan menghasilkan senyawa-senyawa 

yang berbau tidak sedap, misalnya putresin, isobutilamin, isoamilamin, kadaverin, 
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dan lain-lain. Kecombrang memiliki kandungan senyawa aktif flavonoid berperan 

sebagai antibiotik dengan mengganggu fungsi dari mikroorganisme seperti bakteri 

dan virus. Flavanoid memiliki kemampuan untuk membentuk struktur kompleks 

berikatan dengan protein ekstraseluler dan akan merusak membran sel mikroba 

karena sifatnya yang lipofilik. Aktivitas farmakologi dari flavonoid adalah sebagai 

anti inflamansi, analgesik, dan antioksidan. Senyawa alkaloid memiliki 

kemampuan untuk melekatkan diri diantara DNA sehingga mengganggu replikasi 

DNA (Noorhamdaniet al., 2010). Mekanisme kerjanya adalah mengganggu 

terbentuknya jembatan seberang silang komponen penyusun peptidoglikan pada 

sel bakteri, sehingga lapisan dindingsel tidak terbentuk secara utuh dan 

menyebabkan kematian sel (Robinson, 1995). Hal tersebut mendukung hasil 

penelitian bahwa, bakso ikan dengan penambahan bubuk kecombrang memiliki 

umur simpan lebih lama dibandingkan dengan bakso ikan tanpa bubuk 

kecombrang dan konsentrasi penambahan bubuk kecombrang memiliki pengaruh 

terhadap lamanya waktu penyimpanan. 

Produk terbaik berdasarkan tabel matrik (lampiran 14, dapat dilihat bahwa 

produk terbaik adalah pada perlakuan konsentrasi penambahan bubuk 

kecombrang 2%. Hal ini disebabkan karena uji organoleptik memiliki nilai rata-

rata tertinggi dalam hedonik warna, aroma, rasa, tekstur dan penerimaan 

keseluruhan. Perlakuan kedua secara subyektif memiliki kriteria terbaik 

berdasarkan uji hedonik terhadap warna (3,89), Aroma (4,35), Rasa (4,41), 

Tekstur (4,25), Penerimaan Keseluruhan (4,11) serta secara obyektif kadar lemak 

(14,23 %bb), dan kadar karbohidrat (2,04 %bb) dan umur simpan 12 jam.   


