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PRAKATA 

 

 Persaingan bisnis dalam bidang kuliner yang semakin kompetitif dan 

lingkungan bisnis yang dinamis dan penuh ketidakpastian menuntut para pelaku bisnis 

kuliner mencari terobosan baru dan mengimplementasikan strategi yang sesuai dengan 

perkembangan dan perubahan lingkungan bisnis kuliner. Persaingan bisnis kuliner juga akan 

berdampak pada era globalisasi dampak ekonimi  pasar bebas AFTA atau Masyarakat 

Ekonomi Asia (MEA).  

Penelitian dengan judul Kreasi Inovasi Bakso Sehat Sebagai Makanan Jajanan Yang 

Bergizi Untuk Meningkatkan Penjualan” yang dilakukan dengan mendapatkan dana dari 

Skema Hibah Bersaing atau Produk Terapan dari Direktorat Riset dan Pengabdian 

Masyarakat Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi,  ini dapat terselenggara atas bantuan dan kerjasama yang diberikan 

banyak pihak. Karena itu, tim peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas 

bantuan dari pihak sebagai berikut ini. 

1. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jendral Penguatan Riset dan 

Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 

2. Yayasan Ciputra Pendidikan, Rektorat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat dan staf, serta segenap civitas academica Universitas Ciputra yang telah 

memberikan bantuan dan fasilitas kepada peneliti untuk mengelaborasi penelitian 

yang berwawasan entrepreneurship.  

3. Para ahli yang telah mendampingi peneliti memperdalam penelitian ini dan 

narasumber yang dengan sukarela memberikan informasi penting dan bantuannya. Di 

antaranya,  

- Prof. DR. F. Danardana 

- Prof. Hari Purnomo  

- Bapak Wied Harry 

 

   

Surabaya,    2018 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Persaingan bisnis dalam bidang kuliner yang semakin kompetitif dan lingkungan 

bisnis yang dinamis dan penuh ketidakpastian menuntut para pelaku bisnis kuliner mencari 

terobosan baru dan mengimplementasikan strategi yang sesuai dengan perkembangan dan 

perubahan lingkungan bisnis kuliner. Persaingan bisnis kuliner juga akan berdampak pada era 

globalisasi dampak ekonomi  pasar bebas AFTA atau Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). 

Salah satu potensi yang ada di Indonesia adalah merupakan negara yang mempunyai berbagai 

variasi hasil olah makanan baik yang sehat maupun yang belum memenuhi kebutuhan akan 

kesehatan bagi masyarakat. 

Bakso merupakan makanan yang banyak dijual sebagai makanan jajanan yang mudah 

didapatkan untuk dikonsumsi oleh pecinta kuliner di seluruh Indonesia. Berbagai jenis 

jajanan bakso yang dijual saat ini dengan berbagai bahan dasar bakso yang digunakan 

sehingga bisa menentukan harga bakso yang murah hingga harga bakso yang mahal dalam 

satu porsi bakso untuk menarik minat pecinta bakso.  

Bahan makanan  banyak tumbuh di Indonesia baik yang tumbuh di daratan  maupun 

yang tumbuh di dalam perairan baik yang tumbuh di air tawar, air payau maupun yang 

tumbuh di dalam air laut. Ini adalah potensi. Seiring dengan bertambahnya penduduk, 

kebutuhan akan bahan makanan sebagai sumber energi pun  terus meningkat. Dengan 

banyaknya bahan makanan yang ada di Indonesia ini banyak juga peluang  bisnis kuliner 

untuk membuat kreasi makanan yang inovatif sehingga menambah jumlah keanekaragaman 

hasil olah makanan dengan menggunakan bahan dasar lokal yang ada di sekitar kita. Untuk 

itu masih banyak dibutuhkan disain produk makanan untuk menghasilkan jenis-jenis 

makanan baru yang akan diterima oleh masyarakat di Indonesia terutama para penggemar 

kuliner yang selalu mengikuti tren makanan yang sehat aman dan bergizi. 

Di Indonesia, sayuran sangat mudah  ditanam dan dibudidayakan, sehingga 

harganyapun realatif tidak mahal. Sayuran sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-

hari. Sayuran merupakan bahan makanan yang cukup banyak mengandung vitamin.  

Selain sayuran Indonesia juga terkenal dengan  berbagai macam jenis ikan baik ikan 

air laut, ikan air tawar maupun ikan yang dibudidayakan dalam air payau, sehingga  ikan di 
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pasaranpun juga banyak jenisnya yang dijual. Ikan juga banyak mengandung protein yang 

juga sangat dibutuhkan dalam tubuh kita. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin memberikan sumbangsih dengan membuat 

desain produk “ Kreasi Inovasi Bakso Sehat Sebagai Makanan Jajanan Yang  Bergizi. 

Dengan mengadakan penelitian tentang bakso ini, hasilnya akan diterapkan khususnya bagi 

para penjual bakso atau komunitas masyarakat yang tertarik untuk belajar berwiraswasta 

jajanan bakso, sehingga hasilnya bisa meningkatkan perekonomiannya.    

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Secara umum penelitian yang dilakukan dalam 2 tahun ini menghasilkan inovasi bakso 

sehat berbahan dasar ikan dan sayuran berwarna. Sehingga, rumusan masalah dalam 

penelitian ini pada periode tahun ke dua  adalah :  

1. Bagaimana proses membuat produk bakso ikan? 

2. Bagaimanakah hasil uji organoleptik  bakso ikan? 

3. Bagaimanakah penerimaan responden terhadap bakso ikan? 

4. Bagaimana kandungan gizi dari bakso ikan?  

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Tahun Pertama  

Menggali bahan makanan lokal dari jenis ikan yang dicampur dengan jenis sayuran 

berwarna atau pewarna makanan yang alami untuk dijadikan kreasi makanan berupa bakso 

yang sehat tanpa menggunakan bahan pengawet / pewarna sintetis. Sehingga makanan ini 

bisa diterima oleh pasar/ masyarakat untuk dikonsumsi dan bergizi serta sehat bagi 

penggemar kuliner khususnya penggemar makanan bakso dan bisa menambah nilai jual bagi 

penjual bakso serta menambah hasil kreasi keanekaragamman hasil olah makanan yang sehat 

dan bergizi di nusantara.  

1.3.2. Tujuan Tahun Ke 2 

Menghasilkan produk bakso berwarna dengan bahan dasar dari ikan yang dicampur 

dengan jenis sayuran yang berwarna atau pewarna makanan yang alami, mengetahui 

kandungan gizi dari bakso tersebut, mengetahui penerimaan responen terhadap hasil 

penelitian bakso ikan tersebut, mengetahui hasil uji organoleptik (warna, rasa, aroma, tekstur) 

dari bakso tersebut,  sehingga hasil penelitian   ini bisa diterima dan diterapkan oleh  

masyarakat untuk dikonsumsi, bergizi serta sehat bagi penggemar kuliner khususnya 

penggemar makanan bakso dan bisa menambah nilai jual bagi penjual makanan jajanan bakso 
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serta menambah  kreasi keanekaragamman hasil olah makanan yang sehat dan bergizi di 

nusantara  

1.4.  Urgensi Penelitian 

 Penelitian ini menjadi penting dilaksanakan melihat banyaknya produk bakso yang dijual 

sekarang masih banyak yang belum memenuhi standar kesehatan, sehingga  masih banyak 

kesempatan dan peluang untuk dikembangkan menjadi kreasi jajanan bakso sehat yang 

inovatif dengan menggunakan bahan dasar ikan yang dicampur dengan sayuran berwarna 

atau pewarna alami, tanpa bahan pengenyal dan pengawet kimia dan hasilnya tidak kalah jika 

dibandingkan dengan produk bakso lainnya. Dengan menciptakan produk untuk kreasi 

jajanan makanan bakso yang inovatif dari bahan dasar ikan dan sayuran berwarna ini juga 

membantu mengangkat bahan makanan lokal Indonesia dapat berdiri sejajar dengan makanan 

dari luar Indonesia dan memberi dorongan kepada masyarakat umum khususnya penggemar 

kuliner untuk ikut berpartisipasi dalam mengangkat jajanan makanan bakso.Dengan demikian 

kita juga membantu pemerintah dalam menghadapi era globalisasi pasar bebas yang sedang 

berjalan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

  Penelitian sebelumnya yang sudah pernah ada adalah  Sehat dengan makanan 

tradisional (Made Astawan ), Mi dan Bakso (Dewi Aryani, Husfani Agrianti Utami, Sri 

Wulandari). Kreasi inovasi bakso sehat sebagai makanan jajanan yang bergizi untuk 

meningkatkan penjualan (Hari Minantyo, Alexander, Prasetyon Sepsi) 

 

2.1.  Bakso         

Bakso merupakan makanan yang berasal dari Tionghoa. Kata bakso itu berasal dari 

asal kata bak – so  dalam bahasa Hokkien berarti “ Daging Babi Giling”. Karena penduduk di 

Indonesia ini sebagian besar umat muslim, maka masyarakat melakukan perubahan atau 

memodifikasi model asal bakso tersebut dengan membuat bakso dari gilingan daging 

sapi,ayam atau ikan yang dicampur dengan tepung ( info Bisnis, Kewirausahaan) Tips sukses 

membuat usaha bakso. Bakso dapat dimodifikasi menjadi menu yang lebih variatif dengan 

menambah atau mencampur dengan ikan, keju, tahu, tomat, nenas, udang, wortel dan 

sebagainya (Dewi Aryani, Husfani, Sri Wulandari, 2013). 

 

2.2.1. Standar Nasional Indonesia Mutu Bakso Ikan 

Kriteria bakso Ikan yang baik dapat dilihat dari syarat mutu bakso yang terdapat di dalam 

SNI 017266.1-2006  adalah :  

 

1. Bentuk : bulat halus, berukuran seragam, bersih dan cemerlang, tidak kusam.  

2. Warna : putih merata tanpa warna asing lain. 

3. Rasa : lezat, enak, rasa ikan dominan sesuai jenis ikan yang digunakan.  

4. Aroma : bau khas ikan segar rebus dominan sesuai jenis ikan yang digunakan dan bau 

bumbu cukup tajam.  

5. Tekstur : kompak, elastis, tidak liat atau membal, tidak ada serat daging, tanpa duri 

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

http://www.fpik.bunghatta.ac.id/files/downloads/E-

book/Modul%20Praktikum%20Teknologi%20Pengolahan%20Hasil%20Perikanan/6.

_modul_1_-_bakso_ikan.pdf 

 

2.3.  Ikan 

Ikan sangat dihargai dan baik dalam bentuk segar dan kering. Ikan merupakan sumber 

protein hewani yang tinggi. Nilai kandungan gizi ikan kurang lebih sama dengan daging, 

hanya sedikit kurang dalam zat besi, vitamin B1 dan B2. Sedangkan ikan kecil-kecil yang 

http://www.fpik.bunghatta.ac.id/files/downloads/E-book/Modul%20Praktikum%20Teknologi%20Pengolahan%20Hasil%20Perikanan/6._modul_1_-_bakso_ikan.pdf
http://www.fpik.bunghatta.ac.id/files/downloads/E-book/Modul%20Praktikum%20Teknologi%20Pengolahan%20Hasil%20Perikanan/6._modul_1_-_bakso_ikan.pdf
http://www.fpik.bunghatta.ac.id/files/downloads/E-book/Modul%20Praktikum%20Teknologi%20Pengolahan%20Hasil%20Perikanan/6._modul_1_-_bakso_ikan.pdf
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dimakan dengan tulangnya banyak mengandung zat kapur (Ca). Hari Minantyo, 2011. Ikan 

dikatakan segar apabila ikan tersebut memiliki kondisi tubuh sama seperti ikan masih hidup, 

dimana perubahan fisik, kimiawi, dan biologis yang terjadi belum sampai menyebabkan 

kerusakan berat pada daging ikan. Tingkat kesegaran ikan sangat penting karena dapat 

mempengaruhi penampakan, aroma, rasa, tekstur, dan kesukaan konsumen. (Evi Liawati, 

Eddy Afrianto,2010).  

 

2.4. Sayuran 

Sayuran adalah semua jenis tanaman yang dapat dimakan baik yang dari dalam tanah 

maupun yang berasal dari permukaan tanah (Hari Minantyo, 2011). Sayur mayur merupakan 

bahan makanan yang berasal dari tumbuhan (bahan makanan nabati). Bagian tumbuhan yang 

dapat dibuat sayur mungkin daun (sebagian besar sayur adalah daun), batang (wortel adalah 

umbi batang), bunga (jantung pisang), buah muda (kacang panjang, labu, nangka muda); 

dapat dikatakan bahwa semua bagian tumbuhan dapat dijadikan bahan makanan sayur. 

Sayuran yang berwarna hijau kaya akan kandungan  karotin (provitamin A), semakin tua 

warna itu semakin banyak akan kandungan karotin. (Achmad Djaeni Sediaoetama , 1999). 

Daun kelor adalah daun yang bentuk daunnya menyirip dengan ukuran helaian daun yang 

kecil dan berbentuk oval telur. Warnanya hijau tua lebih pucat. Biasanya pohon kelor ini 

tumbuh anatara 3 sampai 10 meter. Daunnya ternyata memiliki banyak kegunaan dan khasiat 

untuk tubuh.  Manfaat daun kelor kini banyak digunakan sebagai ekstrak obat berbagai jenis 

penyakit atau diolah secara tradisional untuk dijadikan ramuan herbal 

(http://sehatalamiku.com/manfaat-daun-kelor-untuk-kesehatan/. Dalam penelitian ini, kelor 

digunakan sebagai pewarna hijau pada bakso selain bisa untuk menambah kandungan unsur 

gizi pada bakso. 

Tabel 2.1. Kandungan Gizi Daun Kelor Rebus dalam 100 gram bdd 

No Gizi Jumlah Satuan No Gizi Jumlah Satuan 

1 Kalori  92 kal   7 Besi   6 mg 

2 Karbohidrat  14.3 g   8 Karotin 3266 ug 

3 Protein   5.1 g   9 Vit B1  mg 

4 Lemak   1.6 g 10 Vit C   22 mg 

5 Kalsium 1077 mg 11 Air  75.5 g 

6 Fosfor  76 mg     

Sumber :  Tabel Komposisi Bahan Pangan Indonesia, 2009 

 

 

http://sehatalamiku.com/manfaat-daun-kelor-untuk-kesehatan/
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2.5. Bahan Pewarna Alami 

2.5.1 Angkak 

Angkak merupakan salah satu jenis beras merah yang berasal dari Tiongkok alias 

China, yang dikembangkan dengan cara di fermentasi dengan menggunakan ragi khusus. 

Meskipun berwarna merah, namun pada awalnya angkak merupakan jenis beras putih. 

mungkin angkak di kalangan masyarakat Indonesia belum begitu popler, namun demikian, 

sejak jaman dahulu, di Negara asalnya, yaitu China, angkak sudah dimanfaatkan sebagai 

salah satu bahan obat – obatan herbal yang sangat manjur untuk berbagai macam penyakit. 

dengan warnanya yang merah pekat, angkak seringkali dimanfaatkan sebagai bahan pewarna 

alami pada beberapa jenis makanan (http://manfaat.co.id/manfaat-angkak). Dalam penelitian 

ini angkak digunakan sebagai pewarna bakso dan pengenyal. Melalui proses penghalusan, 

pengayakan angkak ini digunakan untuk warna merah. 

2.5.2. Abu Merang 

Warna hitam yang diperoleh dari air merang dapat diperoleh dengan cara memilih 

merang yang telah kering benar berwarna kuning agak kecokelatan, kemudian bakar hingga 

menjadi abu. Untuk 100 gr abu merang, larutkan dengan 250 ml air. Diamkan hingga abu 

merang mengendap dan airnya hitam jernih. Air abu merang inilah yang digunakan sebagai 

pewarna alami makanan (Setijo Pitojo dan Zumiati, 2009).Warna hitam yang diperoleh dari 

merang dapat diaplikasikan pada pembuatan kue jongkong, dawet hitam, kue lapis, kue talam 

dan lain-lain. Dalam penelitian ini, abu merang digunakan sebagai bahan pewarna hitam 

untuk bakso, selain sebagai bahan pengenyal bakso. 

2.5.3. Jamur Kuping 

 Jamur kuping, Tubuh buah kenyal atau seperti gelatin jika dalam keadaan segar dan 

menjadi keras seperti tulang jika kering, berbentuk mangkuk atau kadang-kadang dengan 

cuping seperti kuping yang berasal dari titik pusat perlekatan, diameter   2-15 cm, tipis 

berdaging, dan kenyal. Permukaan luar steril, seringkali berurat, berbulu sangat kecil atau 

berambut, cokelat muda sampai cokelat, menjadi kehitaman jika mengering. Permukaan 

dalam fertil, licin sampai agak berkerut, bergelatin jika basah, berwarna kuning cokelat, 

cokelat keabu-abuan, cokelat, ungu, dan menjadi hitam jika kering. Tangkai tidak ada atau 

mengalami rudimenter. Dari segi gastronomik ataupun organoleptik ( rasa, aroma dan 

penampilan), jamur kuping kurang menarik bila dihidangkan sebagai bahan makanan. Namun 

jamur kuping sudah dikenal dekat sebagai bahan makanan yang memiliki khasiat sebagai 

obat dan penawar racun. Kandungan nutrisi jamur kuping terdiri kadar air 89,1, protein 4,2, 

http://manfaat.co.id/manfaat-angkak
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lemak 8,3, karbohidrat total 82,8, serat 19,8, abu 4,7 dan nilai energi 351. http://www.e-

jurnal.com/2013/04/jamur-kuping.html. Dalam penelitian ini jamur kuping selain sebagai 

pewarna juga digunakan sebagai campuran bakso. 

2.6. Tepung Tapioka 

Penambahan tepung tapioka dalam bakso berfungsi untuk menambah volume 

(substansi daging), sehingga meningkatkan daya ikat air dan memperkecil penyusutan (Erni 

Karti Basuki, Latifah dan Ika Emi W. 2013, 39) Salah satu bahan tambahan dalam pembuatan 

bakso ikan adalah tepung tapioka. Tepung tepioka dapat membentuk gel  yang baik pada 

adonan. Adonan akan terbentuk kompak dan padat, sehingga teksturnya akan menjadi bagus 

di hasil  akhirnya.   Hal   ini   sesuai   dengan   pendapat  Irianto (2004). Dalam penelitian ini 

peneliti juga menggunakan tepung tapioka agar hasil baksonya juga bisa menjadi padat dan 

kenyal. 

 

2.7. Putih Telur 

Telur merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang amat baik. namun, telur tidak 

dikonsumsi sebanyak pangan sumber protein yang lain (P.M. Gaman – K.B. Sherrington, 

1981, 100). Komposisi telur utuh ialah 64 persen putih telur (pengeras) 36 persen kuning 

telur (pengempuk) (Norman W. Desrosier, 2008, 525). Dalam penelitian ini penambahan 

putih telur berfungsi sebagai bahan pengikat adonan bakso. 

 

2.8.  Kreasi 

Kreasi dan inovasi tidak dapat dipisahkan keberadaannya dalam kegiatan dapur. 

Kreasi lebih cenderung pada pemanfaatan seni keindahan makanan dan resep baru, 

sedangkan inovasi merujuk lebih luas lagi karena tidak terbatas pada resep saja, tetapi juga 

segala macam pembaharuan dan penemuan yang dilakukan untuk menyempurnakan tugas-

tugas di dapur. Inovasi harus difokuskan pada pembaharuan dan penemuan. Contoh 

bagaimana menemukan makanan yang sangat murah bahannya, lalu diolah menjadi makanan 

yang mahal (Bartono dan dan Ruffino, 2005). Memasarkan makanan tradisional tidak luput 

dari kompetisi, terutama terhadap bahan makanan lain yang terkesan lebih modern, aman dan 

sehat. Oleh karena itu diperlukan inovasi produk untuk mengimbangi  selera konsumen yang 

selalu menghendaki  keragaman dan perubahan. Konsumen selalu tertarik kepada hal-hal 

yang baru dan lebih baik. Inovasi adalah hal yang sangat penting dalam persaingan  industri 

http://www.e-jurnal.com/2013/04/jamur-kuping.html
http://www.e-jurnal.com/2013/04/jamur-kuping.html
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pangan. Oleh karena itu, industri makanan tradisional sabaiknya tidak mengabaikan fakta 

bisnis tersebut (Made Astawan, 2013) 

2.9.  Inovasi 

Inovasi menurut (Ade dan Eko, 2010) adalah penemuan yang ditujukan untuk 

menciptakan sesuatu yang relatif baru dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Inovasi 

merupakan gabungan dari berbagai hal-hal yang sudah ada. Hasil inovasi memberikan 

manfaat langsung dan dirancang untuk segera dikomersialisasi guna mendatangkan 

keuntungan. Inovasi dapat juga diartikan dalam dua hal yaitu proses mengadopsi terhadap 

sesuatu yang baru oleh siapapun yang mengadopsinya, dan sebagai proses menciptakan 

produk baru menurut (Anatan, 2008). Woodman et. al (dalam Gilbert, 2003) menempatkan 

inovasi dalam kerangka yang lebih luas yaitu perubahan organisasi. Inovasi mencakup 

kreaktifitas dalam menciptakan produk baru, jasa, ide atau proses baru. 

2.10. Tinjauan Kandungan Gizi 

2.10.1 Protein  

 Protein adalah komponen terbesar dalam tubuh manusia setelah air. Jumlahnya 1/16 

dari berat tubuh manusia, dan tersebar di dalam otot, tulang, kulit,serta berbagai cairan tubuh. 

Protein diperlukan oleh tubuh sebagai zat pembangun, pengatur dan bahan bakar. Sebagai zat 

pembangun, protein adalah bahan pembentuk jaringan baru di dalam tubuh. Sebagai zat 

pengatur, protein berperan mengatur berbagai sistem di dalam tubuh. Sebagai bahan bakar, 

protein akan dibakar ketika kebutuhan energi tubuh tidak dapat dipenuhi oleh hidrat arang 

dan lemak. Kebutuhan protein bisa dipenuhi dari dua sumber bahan pangan, yaitu hewani dan 

protein nabati. Sumber terbaik protein hewani adalah daging mamalia, unggas, dan ikan laut. 

Sedangkan sumber terbaik protein nabati bisa diperoleh dari jenis bahan makanan dari 

sumber kacang-kacangan. Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan memperbaiki sel-sel 

yang rusak . Lebih kurang 20% dari makanan kita harus dalam bentuk protein (Iskandar 

Junaidi, 2010,XXV) 

2.10.2 Lemak 

            Lemak, disebut juga lipid, adalah suatu zat yang kaya akan energi, berfungsi sebagai 

sumber energi yang utama untuk proses metabolisme tubuh. Lemak yang beredar di dalam 

tubuh diperoleh dari dua sumber yaitu dari makanan dan hasil produksi organ hati, yang bisa 

disimpan di dalam sel-sel lemak sebagai cadangan energi. Fungsi lemak adalah sebagai 

sumber energi, pelindung organ tubuh, pembentukan sel, sumber asam lemak esensial, alat 

angkut vitamin larut lemak, menghemat protein, memberi rasa kenyang dan kelezatan, 

sebagai pelumas, dan memelihara suhu tubuh.  
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2.10.3 Karbohidrat 

 Karbohidrat merupakan sumber kalori utama bagi manusia. Walaupun jumlah kalori 

yang dihasilkan hanya 4 kal dari 1 gram karbohidrat, namun bila dibanding protein dan 

lemak, karbohidrat merupakan sumber kalori yang lebih mudah didapat. Disamping itu 

beberapa golongan karbohidrat mengandung serat (dietary fiber) yang berguna bagi 

pencernaan. Karbohidrat merupakan sumber energi bagi semua individu. Karbohidrat mudah 

didapatkan dan hampir semua bahan makanan mengandung karbohidrat. Fungsi karbohidrat 

bagi tubuh adalah menghasilkan energi, cadangan tenaga bagi tubuh, dan memberikan rasa 

kenyang.  

2.10.4 Kalsium 

            Menurut Made Astawan, kalsium sangat penting bagi pertumbuhan. Kecukupan 

kalsium 600 mg / hari untuk anak-anak, 1000 mg / hari untuk remaja dan 800 mg / hari untuk 

orang dewasa. Kalsium dapat mengurangi resiko terjadinya beberapa jenis kanker, seperti 

kanker usus besar, kanker payudara, kanker rahim. Sekitar 99 persen kalsium di dalam tubuh 

terkonsentrasi pada tulang dan gigi, sedangkan yang satu persennya tersebar pada darah dan 

saluran darah. Kalsium sangat penting mencegah osteoporosis, kanker saluran pencernaan, 

hipertensi dan infeksi patogen, Disamping membentuk kerangka tulang dan gigi yang kuat 

kalsium juga bermanfaat pada fungsi otot, regulasi hormon dan aktivasi enzim.  

 

 

2.10.5.  Phospor 

 Fungsi utamanya sebagai pemberi energi dan kekuatan untuk metabolisme lemak dan 

pati, sebagai penunjang kesehatan gigi dan gusi, untuk sintesa DNA serta penyerapan dam 

pemakaian kalsium. Kandungan phosphor dalam makanan banyak terdapat dalam makanan 

yang tinggi protein, seperti ikan, ayam, daging, telur, kacang-kacangan, biji-bijian, dan 

serealia atau gandum. Kandungan phosphor dalam makanan olahan juga banyak seperti 

daging proses, roti, havermut atau bahan makanan yang mengandung bahan makanan utama 

mengandung phosphor seperti disebutkan di atas. Kebutuhan posphor untuk anak-anak 

berfungsi untuk penunjang perkembangan pada masa-masa pertumbuhan. 

 

 

2.10.6.  Besi 

 Zat besi mempunyai peran vital bagi tubuh kita. Salah satu fungsi utamanya adalah 

transportasi utama dalam mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh. Selain itu zat besi 
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berperan dalam produksi hemoglobin dan menyokong sistem kekebalan tubuh. Jadi jika 

kekurangan zat besi, resiko terserang penyakit menjadi besar.  

2.11. Disain Produk 

 Menurut kamus bahasa Indonesia Desain merupakan kerangka bentuk atau rancangan. 

Sedangkan produk berarti barang atau jasa yang dibuat ditambah guna atau nilainya 

kemudian diproses produksi menjadi hasil akhir proses produksi. Jadi  pengertian desain 

produk adalah salah satu aktivitas yang merancang suatu bentuk kemudian diproses melalui 

proses produksi dan hasil akhirnya menjadi suatu barang / produk yang dihasilkan dari proses 

produksi tersebut serta nilai dan kegunaannya dapat memenuhi keinginan konsumen yang 

disesuaikan dengan perkembangan jaman dan waktu yang berubah-ubah. Desain produk 

adalah suatu profesi yang kegiatannya berkaitan dengan suatu proses inovasi. 

Mendesain produk mempunyai mekanisme yang sama dalam berpikir kreatif dalam 

perancangan sebuah produk, sehingga produk tersebut memenuhi nilai-nilai fungsional yang 

tepat dan menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi manusia dengan tidak meninggalkan 

aspek kenyamanan user/pengguna melalui teknik-teknik dan ketentuan-ketentuan tertentu dan 

pada akhirnya diteruskan menjadi siklus hidup produk yang ditentukan oleh pola 

perancangan awal baik itu inovasi, modifikasi maupun duplikasi. Desain produk adalah 

pioner dan kunci kesuksesan sebuah produk menembus pasar sebagai basic bargain 

marketing, mendesain sebuah produk berarti membaca sebuah pasar, kemauan mereka, 

kemampuan mereka, pola pikir mereka serta banyak aspek lain yang akhirnya mesti 

diterjemahkan dan di-aplikasikan dalam perancangan sebuah produk. Kemampuan sebuah 

produk bertahan dalam siklus sebuah pasar ditentukan oleh bagaimana sebuah desain mampu 

beradaptasi akan perubahan-perubahan dalam bentuk apapun yang terjadi dalam pasar yang 

dimasuki produk tersebut, sehingga kemampuan tersebut menjadi nilai keberhasilan bagi 

produk itu sendiri dikemudian hari.  
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1 Tujuan Penelitian 

      3.1.1. Tujuan Penelitian Tahun Pertama 

Menggali bahan makanan lokal dari jenis ikan yang dicampur dengan jenis sayuran 

berwarna atau pewarna makanan yang alami untuk dijadikan kreasi makanan berupa bakso 

yang sehat tanpa menggunakan bahan pengawet / pewarna sintetis. Sehingga makanan ini 

bisa diterima oleh pasar/ masyarakat untuk dikonsumsi dan bergizi serta sehat bagi 

penggemar kuliner khususnya penggemar makanan bakso dan bisa menambah nilai jual bagi 

penjual bakso serta menambah hasil kreasi keanekaragamman hasil olah makanan yang sehat 

dan bergizi di nusantara.  

3.1.2. Tujuan Penelitian Tahun Ke 2 

Menghasilkan produk bakso berwarna dengan bahan dasar dari ikan yang dicampur 

dengan jenis sayuran yang berwarna atau pewarna makanan yang alami, mengetahui 

kandungan gizi dari bakso tersebut, mengetahui penerimaan responen terhadap hasil 

penelitian bakso ikan tersebut, mengetahui hasil uji organoleptik (warna, rasa, aroma, tekstur) 

dari bakso tersebut,  sehingga hasil penelitian kami  ini bisa diterima oleh pasar/ masyarakat 

untuk dikonsumsi, bergizi serta sehat bagi penggemar kuliner khususnya penggemar 

makanan bakso dan bisa menambah nilai jual bagi penjual makanan jajanan bakso serta 

menambah  kreasi keanekaragamman hasil olah makanan yang sehat dan bergizi di nusantara 

3.2. Manfaat Penelitian 

       3.2.1. Manfaat Untuk IPTEK 

  Penelitian ini turut bersumbangsih dalam memperkaya ilmu pengetahuan 

dalam    kreasi di bidang bisnis kuliner yang sehat baik bagi peneliti maupun 

masyarakat / komunitas yang mau berwirausaha dalam bidang bakso untuk 

meningkatkan penjualan.  

      3.2.2. Manfaat Untuk Pembangunan 

 Penelitian ini memberikan rujukan akademik atas kebijakan pemerintah dalam   

meningkatkan diversifikasi produk pangan lokal untuk menghadapi  globalisasi 

Masyarakat Ekonomi Asia. 
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  3.2.3. Manfaat Untuk Institusi 

 Penelitian ini meningkatkan reputasi Universitas Ciputra dalam bidang kuliner 

dalam mengembangkan riset yang menghasilkan inovasi produk dan hasilnya bisa 

diterapkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dalam berwirausaha 

untuk meningkatkan penjualan.  

 

Luaran Tahun Pertama 

1. Prototipe bakso ikan 

2. The Creation of Baracuda Fish Based Meatball as Nutritious Food Jurnal 

internasional (IISTE) ISSN 2225-0557. Vol 43. 2015 

3. Reinventing Meatball to Become Highly Nutritious Food Proceeding (ICEBSS) 

1SBN 978-602-14716-2-3. Agustus 2015. Yogyakarta. 

Luaran Tahun Ke 2  

1. Produk Bakso dari ikan yang dicampur dengan sayuran berwarna atau pewarna alami 

tanpa pengawet kimia. 

2. Jurnal internasional (draf) The Potential of Kelor  (Moringa Olifeira Lamk) Leaves to 

Improve the Nutritive Value of Indonesian Fish Meat Ball 

3. Penggunaan Abu Merang (oryza sativa) Sebagai Pewarna Alami dalam Pembuatan 

Kreasi Bakso Ikan Ditinjau dari Uji Organoleptik dan Kandungan Gizi.  

TEKNOBUGA. Jurnal of Domestic Science Indonesia. ISSN 2085-4056. ISSN 2528-

7087. Vol.1 No.1. Oktober 2016. 

4. Organoleptic Testing of Fish Meatball  Fortified with Various Colored Vegetables. 

Proceeding  (EIC). 5 Oktober 2016, Semarang 

5. Kreasi Bakso Ikan dengan Pewarna Alami. Teknologi Tepat Guna berupa buku 

panduan pembuatan bakso disertai resep-resep 

6. Poster 70 cm x 70 cm 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN  

 

 Metode Penelitian ini adalah metode eksperimen. Tempat yang digunakan dalam 

eksperimen adalah laboratorium Fakultas Pariwisata  Universitas Ciputra. Uji kandungan gizi 

dilaksanakan di Balai Standardisasi Industri Surabaya. 

Variabel bebas dalam penelitian  adalah jumlah ikan yang digunakan. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah penerimaan mutu organoleptik bakso ikan yang dicampur dengan 

sayuran berwarna atau pewarna alami ( warna, tekstur, aroma dan rasa). Mutu organoleptik 

dilakukan dengan cara membagikan kuesioner dan sampel bakso ikan yang sudah dicampur 

dengan jenis sayuran berwarna atau pewarna alami kepada 15 responden untuk  memberikan 

penilaian untuk rasa, aroma, tekstur dan penerimaan terhadap bakso ikan tersebut. Penilaian 

dengan memberikan skala sangat setuju (ss), setuju (s), tidak sejutu (ts) dan sangat tidak 

setuju (sts). Hasil mutu organoleptik dihitung dengan cara prosentase. Untuk mengetahui 

kandungan gizi bakso ikan yang dicampur dengan sayuran berwarna atau pewarna alami 

(karbohidrat, protein, lemak, kalsium, phosfor) diujikan melalui Balai Standardisasi Industri 

Surabaya. 

Sedangkan variabel kontrol dalam penelitian ini adalah jenis ikan yang digunakan sebagai 

bahan dasar bakso (lele, bandeng, barakuda, tengiri),  jenis dan kualitas  dari bahan bakso 

lainnya ( daun kelor, angkak, abu merang, tepung tapioka, bawang putih, jahe, air jeruk nipis, 

putih telur, garam, gula pasir, air es), peralatan yang digunakan untuk membuat bakso, serta 

proses pembuatan bakso. Langkah-langkah  pembuatan bakso ikan sehat sebagai berikut : 

Tabel 4.1.  Peralatan  yang dibutuhkan untuk membuat bakso ikan 

NO Nama Peralatan Fungsi Peralatan 

  1 Food Procesor Menghaluskan adonan bakso 

  2 Telenan Alas memotong 

  3 Pisau Memotong bahan 

  4 Baskom Tempat bahan; tempat bakso 

  5 Sendok kayu Mengaduk bahan 

  6 Sendok makan Mengambil bumbu, mencicip  

  7 Timbangan Menimbang bahan 

  8 Irus Mengaduk 

  9 Panci Merebus bakso 

10 Mangkok Tempat bumbu; tempat bakso 
Sumber : Data diolah 201 

 

Tabel 4.2. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat bakso ikan 
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NO Nama Bahan Keterangan 

1 Daging ikan (lele, bandeng, barakuda, tengiri, kakap) Tanpa kulit 

2 Tapioka Untuk mengenyalkan 

3 Putih Telur Untuk mengenyalkan 

4 Air jeruk nipis Untuk mengurangi bau amis 

5 Bawang putih Dikupas, dipotong kasar 

6 Jahe Dikupas, dipotong kasar 

7 Lada halus  

8 Garam  

9 Gula pasir  

10 Sayuran berwarna; abu merang, angkak, jamur kuping Direbus/ langsung segar/dihaluskan 

11 Es batu Jika diperlukan 

12 Minyak goreng Untuk membentuk 

13 Air kapur Untuk mengenyalkan 

14 Kaldu Untuk merebus bakso 

Sumber : Data diolah 2016 

Gambar 4.1. Diagram Alir Cara Membuat Bakso Ikan dengan Sayuran Berwarna 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah 2016 
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4.1. Roadmap Penelitian  

Gambar 4.2.   Roadmap Penelitian  Program Studi Bisnis Hospitaliti Program Culinary Business Fakultas Pariwisata  

           Universitas Ciputra Periode 2016 - 2020 
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Gambar 4.3.  Roadmap Penelitian Program Studi Bisnis Hospitaliti Fakultas Pariwisata Universitas Ciputra  
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                      Periode 2016 - 2020  
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Gambar 4.4. Roadmap Penelitian Peneliti 
Tema Penelitian (Inovasi)  : Menggali bahan makanan lokal dibuat kreasi yang inovatif 

menjadi  makanan,  kue  – kue  (snack) untuk   

           meningkatkan nila jual 

Peneliti : Hari M dan tim (Michael , Alexander, Nuryati , Sepsi) 
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Sumber : Data diolah 2016 

4.2. Tahapan Penelitian 

Tahapan dalam Penelitian Tahun Pertama   : 

1. Melakukan studi literatur 

2. Melakukan survei pasar tentang bakso yang sudah dijual di pasaran 

3. Melakukan interview kepada penjual bakso, penggemar bakso, penjual pengguna 

bakso 

4. Meminta justifikasi ahli makanan 

5. Membuat prototipe bakso dengan bahan dasar ikan dan sayuran berwarna 

6. Melakukan uji kandungan gizi hasil prototipe bakso 

7. Membuat draf call paper 

8. Membuat draf jurnal 

9. Membuat laporan 70 % 

10. Melaksanakan call paper 

11. Melakukan Monev Internal 
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12. Melakukan Monev Ekternal 

13. Membuat laporan akhir penelitian 

Luaran Penelitian Tahun Pertama:  

1. Prototipe bakso berwarna 

2. The Creation of Baracuda Fish Based Meatball as Nutritious Food Jurnal 

internasional (IISTE) ISSN 2225-0557. Vol 43. 2015 

3. Reinventing Meatball to Become Highly Nutritious Food Proceeding (ICEBSS) 

1SBN 978-602-14716-2-3. Agustus 2015. Yogyakarta. 

Tahapan Dalam Penelitian Tahun Ke 2: 

1. Mengadakan studi literatur 

2. Membuat produk bakso dengan bahan dasar ikan dan sayuran berwarna 

3. Melakukan uji organoleptik terhadap produk bakso 

4. Melakukan uji kandungan gizi terhadap produk bakso 

5. Membuat draf jurnal 

6. Membuat draf proceeding 

7. Membuat TTG 

8. Membuat laporan 70 % hasil penelitian 

9. Mengikuti call paper 

10. Mengikuti Monev Internal  dan  Monev eksternal 

11. Membuat laporan akhir penelitian dan  Presentasi laporan hasil penelitian 

Luaran Penelitian Tahun Ke 2  

1. Produk Bakso dari ikan yang dicampur dengan sayuran berwarna atau pewarna alami 

tanpa pengawet kimia. 

2. Jurnal internasional (draf) The Potential of Kelor  (Moringa Olifeira Lamk) Leaves to 

Improve the Nutritive Value of Indonesian Fish Meat Ball 

3. Penggunaan Abu Merang (oryza sativa) Sebagai Pewarna Alami dalam Pembuatan 

Kreasi Bakso Ikan Ditinjau dari Uji Organoleptik dan Kandungan Gizi.  

TEKNOBUGA. Jurnal of Domestic Science Indonesia. ISSN 2085-4056. ISSN 2528-

7087. Vol.1 No.1. Oktober 2016. 

4. Organoleptic Testing of Fish Meatball  Fortified with Various Colored Vegetables. 

Proceeding  (EIC). 5 Oktober 2016, Semarang 
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5. Kreasi Bakso Ikan dengan Pewarna Alami. Teknologi Tepat Guna berupa buku 

panduan pembuatan bakso disertai resep-resep 

6. Poster 70 cm x 70 cm 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil Yang Dicapai 

Gambar 5.1. Hasil Produk Bakso Ikan Berwarna (hijau/kelor, merah/angkak, 

hitam/merang padi, kecoklatan/jamur kuping) 

 

                                            

                                                                                                                                                                                            
Sumber : Data diolah 2016 
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Hasil Uji Organoleptik Bakso Warna Hijau 

Gambar 5.2. Bakso Ikan Berwarna Hijau  
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Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada 15 responden untuk bakso warna hijau, 

60 persen (9 responden) sangat setuju. Sedangkan 40 persen (6 responden menyatakan setuju. 

Peneliti menyimpulkan daun kelor sangat bagus untuk dijadikan campuran bakso ikan untuk 

mendapatkan warna hijau. 

 

Gambar 5.3. Tekstur Bakso  Ikan Berwarna Hijau   
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Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada 15 responden untuk tekstur bakso, 53 

persen (8 responden) menyatakan sangat setuju teksturnya kenyal. Sedangkan 47 persen (7 

responden) menyatakan setuju untuk teksturnya kenyal. Kesimpulan peneliti kekenyalan 

bakso tersebut karena adanya campuran tepung tapioka dan putih telur. 

Gambar 5.4. Aroma Bakso Ikan  Berwarna Hijau  
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Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada 15 responden untuk aroma bakso, 60 

persen (9 responden) menyatakan setuju dengan aroma bakso sedap. Sedangkan 40 persen (6 

responden) menyatakan setuju dengan aroma sedap. Kesimpulan peneliti aroma bakso sedap 

karena adanya penambahan bumbu yang digunakan yaitu jahe dan air jeruk nipis dan 

mempunyai aroma khas dari daun kelor. 

Gambar 5.5. Rasa Bakso Ikan  Berwarna Hijau  

0,00%6,67%

33,31%

60,02%

SS

S

TS

STS

 

Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada 15 responden untuk rasa bakso, 60 

persen (9 responden) sangat setuju menyatakan rasanya gurih, 33,3 (5 responden) persen 

menyatakan setuju. Sedangkan 6,67 persen (1 responden) menyatakan tidak setuju dengan 

rasa gurih. Kesimpulan peneliti rasa gurih karena bumbu yang digunaka adalah bawang putih, 

lada, garam, gula, jahe dan air jeruk nipis. 

Gambar 5.6. Penerimaan Responden Terhadap  Kreasi Bakso Ikan Berwarna Hijau 
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Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada 15 responden untuk penerimaan hasil 

kreasi, 66,7 persen (10 responden) menyatakan sangat setuju, sedangkan 33,3 persen (5 

responden) menyatakan setuju. Kesimpulan penulis berdasarkan hasil kuesioner terhadap 

penerimaan Kreasi Bakso dengan bahan dasar ikan dan sayuran warna hijau dari daun kelor 

bisa dilanjutkan. 
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Gambar 5.7. Hasil Produk  Bakso  Ikan Berwarna Hitam 

  

 

Hasil Uji Organoleptik Bakso Warna Hitam    

Gambar 5.8.  Bakso Ikan  Berwarna Hitam  
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Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada 15 responden untuk bakso warna hitam, 

40 persen (6 responden) sangat setuju. Sedangkan 53,3 persen ( 8 responden menyatakan 

setuju, 6,7 % (1 responden) tidak setuju. Peneliti menyimpulkan abu merang sangat bagus 

untuk dijadikan campuran bakso ikan sebagai pewarna hitam alami. 

Gambar 5.9. Tekstur Bakso Ikan Berwarna Hitam  
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Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada 15 responden untuk tekstur bakso kenyal, 

46,7 % (7 responden) menyatakan sangat setuju. Sedangkan 40 % (6 responden) menyatakan 

setuju, 13,3% (2 responden menyatakan tidak setuju. Kesimpulan peneliti kekenyalan bakso 

tersebut karena adanya campuran tepung tapioka, putih telur dan dari abu merang. 

Gambar 5.10. Aroma Bakso Ikan Brwarna Hitam 
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Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada 15 responden untuk aroma bakso sedap, 

86,7 % (13 responden) menyatakan setuju, Sedangkan 13,3 % (2 responden) menyatakan 

setuju. Kesimpulan peneliti aroma bakso sedap karena adanya penambahan bumbu yang 

digunakan yaitu jahe dan air jeruk nipis dan mempunyai aroma khas dari abu merang. 

Gambar 5.11. Rasa Bakso Ikan Berwarna Hitam 
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Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada 15 responden untuk rasa bakso 

gurih, 86,7 % (13 responden) sangat setuju, 6,7 % ( 1 responden)  menyatakan setuju. 

Sedangkan 6,7 % (1 responden) menyatakan tidak setuju. Kesimpulan peneliti rasa gurih 

karena bumbu yang digunakan adalah bawang putih, lada, garam, gula, jahe dan air jeruk 

nipis. 
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Gambar 5.12. Penerimaan Responden Terhadap Kreasi Bakso Ikan Berwarna Hitam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada 15 responden untuk penerimaan hasil 

kreasi, 66,7 % (10 responden) menyatakan sangat setuju, sedangkan 33,3 % (5 responden) 

menyatakan setuju. Kesimpulan penulis berdasarkan hasil kuesioner terhadap penerimaan 

Kreasi Bakso dengan bahan dasar ikan yang dicampur dengan abu merang bisa dilanjutkan. 

 

Kandungan Gizi Bakso Ikan dengan Sayuran Berwarna 

Tabel 5.1. Kandungan Gizi Bakso Ikan Berwarna Hitam 

No Gizi Jumlah Satuan Metode Uji 

1 Kalori   54.75 Kkal/100 g Perhitungan 

2 Karbohidrat    6.3 % Leff schrool 

3 Protein    0.58 % Kjeldahl 

4 Lemak    3.04 % Weibull 

5 Kalsium 120.4 mg/kg AAS 

6 Phospor     Tidak 

terdeteksi 

mg/kg Spektrofotometri 

7 Kadar abu     2.13 % Gravimetri 

Sumber : Balai Standardisasi Industri Surabaya, 2016 

Tabel 5.2. Hasil Uji Kandungan Gizi Bakso Ikan Berwarna Hijau 

No Gizi Jumlah Satuan Metode Uji 

1 Kalori 112.2 Kkal/100 g Perhitungan 

2 Karbohidrat   16.7 % Leff schrool 

3 Protein     1.1 % Kjeldahl 

4 Lemak    4.57 % Weibull 

5 Kalsium 172.6 mg/kg AAS 

6 Phospor     1.84 mg/kg Spektrofotometri 

7 Kadar abu     1.52 % Gravimetri 

Sumber :  Balai Standardisasi Industri Surabaya 

0,0%  
33,3% 

66,7% 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

6.1. KESIMPULAN 

Kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Bakso dengan bahan dasar ikan dapat dijadikan kreasi untuk menjadi makanan 

jajanan yang bergizi yang dicampur dengan sayuran berwarna atau pewarna makanan 

yang alami yang banyak ditanam dan dijual di pasar, sehingga bisa menambah variasi 

warna yang alami untuk bakso. 

2. Hasil uji organoleptik bakso (Hitam)  ikan yang dicampur dengan abu merang untuk 

warna hitam: 40 % sangat setuju. 53,3 %  setuju, tidak setuju 6,7%. Tekstur bakso 

kenyal: 46,7 %  sangat setuju, 40 % setuju, 13,3% tidak setuju. Aroma bakso sedap: 

86,7 % sangat setuju, 13,3 % setuju. Rasa bakso gurih : 86,7 % sangat setuju , 6,7  %  

setuju, 6,7 %  tidak setuju. Penerimaan Kreasi Bakso: 66,7 % sangat setuju, 33,3 % 

setuju.  

3. Sedangkan hasil uji organoleptik bakso (Hijau)  ikan yang dicampur dengan daun 

kelor untuk warna hijau: 60 % sangat setuju. 40 %  setuju. Tekstur bakso: 53 %  

sangat setuju teksturnya kenyal, 47 % setuju untuk teksturnya kenyal. Aroma bakso : 

60 % sangat setuju aroma bakso sedap, 40 % setuju  aroma sedap. Rasa bakso : 60 % 

sangat setuju  rasanya gurih, 33,3  %  setuju, 6,67 %  tidak setuju dengan rasa gurih. 

Penerimaan Kreasi Bakso: 66,7 % sangat setuju, 33,3 % setuju.  

4. Kandungan gizi bakso (hitam)  ikan dengan abu merang, untuk hasil uji laboratorium 

mengandung kalori 54.75, protein 0.58, karbohidrat 6.3, lemak 3.04, phospor tidak 

terdeteksi, kalsium 120.4 dan kadar abu 2.13 %.. 

5. Kandungan gizi bakso (hijau) ikan dengan daun kelor, hasil uji laboratorium 

mengandung kalori 112.2 kkal/100g, protein 1.1 %, karbohidrat16.7 %, lemak 4.57 

%, phospor 1.84 mg/kg, kalsium 172.6 mg/kg. 

 

6.2. SARAN 

Saran yang diajukan melalui penelitian ini lebih ditujukan kepada instansi pemerintahan 

yang terkait, sebagai berikut:  

1. Pemerintah perlu mempopulerkan dan mendorong agar kalangan  pelaku UKM, pelaku 

kuliner yang menjual bakso untuk memproduksi bakso yang sehat, aman dengan 
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memanfaatkan pewarna alami dari bahan makanan lokal yang banyak tumbuh dan 

belum maksimal digunakan sebagai pewana makanan untuk dimanfaatkan sebagai 

sumber penghasilan. Selain itu juga menggunakan pengenyal bakso yang sehat dan 

alami.  

2. Perlunya pelatihan kepada masyarakat pelaku bisnis kuliner bakso, UKM untuk 

diajarkan proses pembuatan bakso yang baik, sehat, aman untuk menambah 

keanekaragaman hasil olah makanan nasional sehingga masyarakat bisa berkreasi  dan 

bisa meningkatkan pemberdayaan sumber daya masyarakat dalam berwirausaha. 
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