
19 
 

BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL 

 

A. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : yang bergaris bawah diteliti 

 

 

Input 

(Bahan – bahan) 

 Ekstrak 

Bunga 

Telang 

 Tepung 

Tapioka 

 Agar-agar 

 Gula Pasir 

Proses 

(Pengolahan) 

 Pencampuran 

bahan 

 Pengadonan 

bahan 

 Pemasakan 

Output 

Karakteristik Boba  

A. Mutu Organoleptik 

 Rasa 

 Warna 

 Aroma 

 Tekstur 

 Penerimaan 

keseluruhan 

B. Mutu Kimia  

 Kapasitas 

Antioksidan 

 Kadar Air 

 Karbohidrat 

 

 

 Gambar 2. Kerangka Konsep 
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Penjelasan : 

Dari kerangka konsep diatas dapat dilihat bahwa karakteristik dari Boba 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain konsentrasi ekstrak bunga 

telang, tepung tapioka, gula pasir. Pada proses pembuatan boba ini diawali dengan  

pencampuran bahan, pengadonan bahan dan pemasakan. Boba dengan 

penambahan ekstrak bunga telang yang dihasilkan dilakukan pengujian mutu 

subyektif (organoleptik) berupa aroma, warna, rasa, tekstur dan penerimaan secara 

keseluruhan serta dilakukan analisis untuk mutu objektif dengan pengujian 

kapasitas antioksidan yang diperoleh dengan uji analisis menggunakan metode 

spektrofotometer, pengujian kadar air yang diperoleh dengan uji analisis 

menggunakan metode gravimetri, pengujian karbohidrat yang diperoleh dengan 

uji analisis menggunakan metode gravimetri. 

Selama proses pengolahan, boba dipengaruhi oleh beberapa tahap 

pengolahannya seperti dalam pengulenan adonan hingga menjadi kalis. 

Pembuatan boba meliputi beberapa tahap yaitu dengan perebusan bunga telang, 

pencampuran bahan, pembentukan boba dan pemasakan boba.  

 

B. Variabel dan Definisi Operasional 

1. Variabel  

a. Variabel independen (bebas) : Penambahan ekstrak bunga telang 

b. Variabel dependen (terikat) : Mutu boba bunga telang 

2. Definisi Operasional  

No Variabel Definisi Cara 

Pengukuran 

Skala 

1 Penambahan Penambahan Penambahan Ordinal 
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ekstrak bunga 

telang 

ekstrak bunga 

telang dalam 

pembuatan boba 

bertujuan untuk 

menambah nilai 

gizi terutama 

kadar kapasitas 

antioksidan pada 

boba. Adapun 

penambahan 

ekstrak bunga 

telang yaitu 

dengan 

konsentrasi 7,5%, 

10%, 12,5%, 

15%, dan 17,5% 

ekstrak bunga 

telang dihitung 

dengan 

menggunakan 

konsentrasi 

ekstrak bunga 

telang dengan 

perbandingan 

berat bunga 

telang kering 

dan air 

2 Mutu Boba    

 a. Mutu 

Subjektif 

Uji 

Organoleptik 

(aroma, 

warna, rasa, 

tekstur, 

penerimaan 

keseluruhan) 

Uji organoleptik 

merupakan uji 

yang didasari 

pada penilaian 

dengan indra atau 

sensori meliputi 

aroma, warna, 

tekstur dan rasa 

Diperoleh 

dengan 

melakukan uji 

kesukaan 

terhadap boba 

dengan metode 

uji hedonik 

Interval 

 b. Kapasitas 

Antioksidan 

Kapasitas 

antioksidan 

adalah 

kandungan 

antioksidan yang 

terdapat pada 

Dihitung dengan 

melakukan uji 

kapasitas 

antioksidan 

dengan uji 

Spektrofotometer 

Rasio 
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boba bunga 

telang 

 c. Kadar Air Kadar air 

merupakan 

persentase 

kandungan air 

suatu bahan yang 

dinyatakan 

berdasarkan berat 

basah atau berat 

kering 

Dihitung dengan 

metode 

gravimetri 

Rasio 

 d. Karbohidrat Kadar 

karbohidrat 

merupakan 

jumlah 

kandungan 

Karbohidrat 

dalam suatu 

bahan yang di 

nyatakandalam 

bentuk 

persentase. 

Dihitung dengan 

metode 

gravimetri 

Rasio 

 

3. Hipotesis 

Ada pengaruh penambahan ekstrak bunga telang yang berbeda terhadap 

karakteristik boba bunga telang. 

 

 

 

 

 

 


