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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Fish bak kwa 

Bak kwa merupakan makanan khas china yang juga dikenal sebagai rougan 

atau lazim dikenal di Indonesia dengan sebutan dendeng cina. Bak kwa berasal 

dari bahasa Cina yang terdiri dari bak dan kwa. Bak artinya daging dan kwa 

artinya kering. Dendeng cina atau yang dikenal dengan sebutan bak kwa 

merupakan makanan yang memiliki cita rasa asin dan manis. Secara umum, 

teknik pengawetan daging ini tidak berubah hingga berabad-abad.  Umumnya bak 

kwa menggunakan daging sapi, kambing atau babi dengan campuran bumbu, gula, 

garam, kecap asin, kemudian dikeringkan dalam rak dengan suhu 50-60
o
C 

(Prasetyaningtyas, 2016). 

 
Gambar 1. Bak Kwa (dollarsandsense.sg, 2016) 

Fish bak kwa biasanya terbuat dari ikan tuna, salmon dan marlin. 

Pemanfaatan ikan pelagis bernilai rendah seperti selar (Atule mate) dalam 

pembuatan fish bak kwa akan meningkatkan nilai ikan tersebut. Fish bak kwa 

memiliki rasa manis dan/atau pedas sesuai dengan yang dikehendaki. Produk ini 

berwarna pelangi merah dan agak oranye. Fish bak kwa dapat dimakan sebagai 

snack, atau disajikan dengan nasi atau roti (Heng, dkk , 2003). 
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Marine Fishery Research Department (MFRD) telah membuat fish bak kwa 

dan mendapatkan komposisi yang dapat dilihat dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Formulasi fish bak kwa 

Bahan Komposisi (%) 

Daging ikan 52,44 

Gula 22,45 

Minyak sayur 9,70 

Madu 9,10 

Kecap ikan 3,06 

Garam 0,79 

Pewarna (merah erythrosine) 0,36 

Protein kedelai 2,00 

Penambah rasa 0,98 

Total 100,00 % 

Sumber : Heng, dkk (2003) 

2.1.1 Standar kualitas fish bak kwa 

Menurut Heng, dkk (2003), kualitas fish bak kwa ditentukan berdasarkan 

warna, rasa, bau dan tekstur seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Uji Organoleptik Fish bak kwa 

Uji Organoleptik Standar Kualitas 

Warna Merah agak oranye 

Rasa Rasa produk panggang 

dengan rasa ikan yang 

dapat diterima 

Bau Tidak ada bau tengik 

Tekstur Agak kenyal 

Sumber : Heng, dkk (2003) 

Menurut penelitian Heng dkk (2003), Standar mutu bak kwa ditentukan 

dari jumlah kadar airnya. Kadar air bak kwa berkisar 20-25%. Selain itu mutu bak 

kwa juga ditentukan dari jumlah bakteri selama penyimpanan. Penyimpanan yang 

dilakukan pada minggu ke 0, tidak ada bakteri yang terdeteksi, dan pada minggu 

ke 11 jumlah bakteri total 2.1x10
3
 cfu/g. Tidak ada bakteri anaerobic dan jamur 

yang terdeteksi selama penyimpanan. Nilai Aw produk relatif rendah yaitu 

berkisar antara 0,22 dengan kondisi non vakum. Bilangan peroksida bertambah 
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selama penyimpanan, yaitu 7,8 mEq peroxide/kg fat pada minggu ke 0 dan 10,19 

mEq peroxide/kg fat pada minggu ke 11 (3 minggu). 

Meskipun terjadi peningkatan pada bilangan peroksida tetapi tidak terjadi 

perubahan pada lemak. Ketengikan juga termasuk dalam uji organoleptik tetapi 

tidak ada perubahan bau yang menunjukkan adanya ketengikan. Uji organoleptik 

lainnya seperti tekstur, kenampakan, warna dan flavor tidak menunjukkan adanya 

perubahan selama penyimpanan 3 bulan. Nilai rata-rata produk 7 dari nilai 10, 

yang berarti produk tersebut cukup disukai. 

2.2 Bahan-bahan pembuatan fish bak kwa 

2.2.1 Ikan tongkol 

Ikan tongkol (Euthynnus affinis) merupakan golongan dari ikan tuna kecil. 

Badannya memanjang, tidak bersisik kecuali pada garis rusuk. Sirip punggung 

pertama berjari-jari keras, sedang yang kedua berjari-jari lemah, diikuti 8-10 jari-

jari sirip tambahan. Ukuran asli ikan tongkol cukup besar, bisa mencapai 1 meter 

dengan berat 13,6 kg. Rata-rata, ikan ini berukuran sepanjang 50-60 cm (Auzi, 

2008). Ikan Tongkol memiliki kulit yang licin berwarna abu-abu, dagingnya tebal, 

dan warna dagingnya merah tua (Bahar, 2004). Secara biologis ikan tongkol 

termasuk salah satu jenis ikan tuna yaitu termasuk dalam salah satu famili 

scombridae. Komposisi ikan tersebut dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, 

musim dan jenis ikan tuna itu sendiri (Muriyati dan Sunarman, 2000). 

Tabel 3. Kandungan kimia ikan tongkol 

Kandungan Jumlah 

Air (%) 69,40 

Protein (%) 25,00 

Lemak (%) 1.50 

Mineral (%) 2,25 

Karbohidrat (%) 0,03 

Sumber : Andini, 2006 
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Ikan tongkol adalah salah satu ikan yang memiliki kandungan protein yang 

tinggi yaitu 26,2%/100g dengan kandungan lemak yang rendah yaitu 1%/100g, 

dan sangat cocok dikonsumsi oleh anak-anak dalam masa pertumbuhan, selain itu 

ikan tongkol juga sangat kaya akan kandungan asam lemak omega-3 (Sanger, 

2010).  

 

Gambar 2. Ikan Tongkol (Kompasiana.com, 2017) 

Menurut Kurniawati (2014), klasifikasi Ikan tongkol adalah sebagai berikut:  

Kingdom : Animalia  

Phylum : Chordata  

Sub Phylum : Vertebrata  

Class  : Pisces  

Sub Class : Teleostei  

Ordo  : Percomorphi  

Family  : Scombridae  

Genus  : Euthynnus  

Species : Euthynnus affinis 

Komponen kimia utama daging ikan adalah air, protein dan lemak yaitu 

berkisar 98 % dari total berat daging. Komponen ini berpengaruh besar terhadap 

nilai nutrisi, sifat fungsi, kualitas sensori dan stabilitas penyimpanan daging. 

Kandungan kompenen kimia lainnya seperti karbohidrat, vitamin dan mineral 
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berkisar 2 % yang berperan pada proses biokimia di dalam jaringan ikan mati. 

Ikan tongkol merupakan jenis ikan dengan kandungan gizi yang tinggi yaitu 

dengan kandungan protein mencapai 24%, kadar lemak rendah yaitu 1% dan 

kandungan garam-garam mineral. Secara umum bagian ikan yang dapat dimakan 

(edible portion) berkisar antara 45-50% (Istanti, 2005). 

2.2.2 Tepung kedelai 

Menurut Aberle, dkk (2001), penggunaan soy concentrate dalam produk 

olahan daging sekitar 20-25% dari daging. Penambahan soy concentrate ini 

diharapkan akan memperbaiki emulsi adonan serta meningkatkan daya ikat air 

sehingga mengurangi penyusutan produk. Menurut Koeswara (2009), penggunaan 

tepung protein kedelai dalam olahan daging memberikan tekstur yang lembut, 

warna cerah, rasa yang enak dan menurunkan biaya produksi. 

Menurut Adisarwanto (2005) klasifikasi tanaman kedelai yaitu sebagai 

berikut :  

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Sub Kelas : Rosidae 

Ordo  : Fabales 

Famili  : Fabaceae 

Genus  : Glycine Spesies 

Spesies : Glycine max (L.) Mer 
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Berdasarkan kandungan lemaknya, tepung kedelai terdiri atas dua macam, 

yaitu tepung kedelai berlemak penuh dan tepung kedelai berlemak rendah. Yang 

paling banyak diperdagangkan adalah tepung kedelai berlemak rendah , dibuat 

dari bungkil kedelai. Dalam pembuatan tepung kedelai, proses pemanasan 

(perebusan, pengukusan atau penyangraian) merupakan tahap yang penting. 

Pemanasan ini berakibat antitripsin dan enzim lipoksigenase menjadi tidak aktif, 

hingga tepungnya bergizi tinggi dan tidak berbau langu. Proses pemanasan 

(dengan pengukusan, otoklaf atau penyangraian) untuk mematikan antitripsin dan 

enzim lipoksigenase. Setelah itu, dilakukan penggilingan dan penyaringan 

sehingga diperoleh tepung kedelai (Koeswara, 2009). 

Tabel 4. Kandungan Kimia Tepung Kedelai 

Komponen Total 

Kadar Air 6,6 % 

Kadar abu 1,3 % 

Kadar lemak 27,1 % 

Kadar protein 41,7 % 

Kadar karbohidrat 23,3 % 

Kadar serat 3,2 % 

Kalori 440 Kal 

Sumber : Napitupulu (2012) 

Tepung kedelai berlemak penuh (full fat soy flour) dibuat dengan 

menggunakan bahan baku kedelai utuh. Mula-mula kedelai disortasi untuk 

memilih kedelai yang baik, membuang benda asing dan kedelai yang rusak atau 

pecah. Kemudian kedelai direndam selama 8-16 jam, dan direbus 30 menit. 

Setelah itu, kedelai ditiriskan dan dipisahkan kulitnya. Lalu dikeringkan dengan 

dijemur atau menggunakan oven dengan suhu 50-60
o
C dan digiling halus 

sehingga diperoleh tepung kedelai (Koeswara, 2009). 

Disebutkan juga oleh Ginting (2006) bahwa bahan pengikat adalah material 

bukan daging yang mengandung protein tinggi, terutama berasal dari susu kering 
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dan produk kedelai, misalnya tepung kedelai. Protein biasa digunakan sebagai 

agen pengikat dan penyerap air pada produk olahan daging, sosis, roti dan kue. 

Kemampuan mengikat air oleh protein sangat penting dalam produk makanan 

karena akan berpengaruh terhadap tekstur (Winarsih, 2010). Menurut USDA 

(2005) menyebutkan batas kandungan bahan pengikat dalam dendeng giling 

adalah 2% atau 3,5% untuk ISP (Isolate Soy Protein), selebihnya wajib disebut 

juga sebagai bahan utama pembuatannya. 

Menurut Soeparno (1994) dalam Ginting (2006), kegunaan dari 

penambahan bahan pengikat adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan daya ikat air produk daging 

2. Mengurangi pengerutan selama pemasakan 

3. Meningkatkan stabilitas emulsi 

4. Meningkatkan flavor 

5. Meningkatkan karakteristik irisan produk 

6. Mengurangi biaya formulasi. 

Tepung kedelai sebagai bahan tambahan makanan telah dikenal luas 

penggunaannya yaitu sebagai sumber protein, bahan pengental, bahan anti kerak, 

dan lain-lain. Tepung kedelai berperan dalam penyerapan air bahan sehingga 

resiko pembusukan dapat diperkecil. Kemampuan menyerap air ini karena peran 

karbohidrat dan proteinnya. Karbohidratnya tersusun atas oligosakarida larut air 

(sukrosa, stakiosa, dan raffinosa) sehingga mudah mengikat air bebas pada bahan, 

sedangkan proteinnya bersifat hidrofilik sehingga mampu mengikat air lewat 

celah-celah polar gugus amino dan gugus karboksilnya (Koeswara, 2009). 
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Pembentukan gel oleh ptotein bisa dilakukan dengan 3 cara yaitu interaksi 

protein dnegan polisakarida, interaksi protein dengan air dan interaksi protein 

dnegna protein. (1) Interkasi protei dengan polisakarida Interaksi protein dan 

polisakarida dan beragam protein satu sama lain dan dengan air akan mengatur 

kelarutan dan co-solubiliy biopolimer, kemampuan untuk membentuk larutan dan 

gel kental, viskoelastis dan sifatnya di permukaan (Damodaran dan Paraf, 1997). 

Menurut Oakenfull, dkk (1997) jika protein dan polisakarida berinteraksi 

dapat menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu: 

1) Co-solubility, bila terjadi interaksi yang bersifat tidak nyata karena kedua 

molekul primer memiliki eksistensi sendiri-sendiri. 

2) Incompatibility, bila kedua tipe polimer saling menolak sehingga 

menyebabkan keduanya berada pada fase terpisah. 

3) Complexing, yaitu kedua polimer saling berikatan yang menyebabkan 

membentuk fase tunggal atau endapan. 

 Reaksi lanjut yang mungkin antara protein dan polisakarida meliputi susunan 

langsung ikatan kovalen antara kedua polimer. Kelompok hematin pada 

mioglobin yang bermuatan positif tinggi, akan cenderung untuk berikatan pada 

polisakarida anionik. (2) interaksi protein dengan air, Interaksi ini didasarkan pada 

adanya sifat hidrofilik protein. Sifat ini timbul oleh adanya rantai sisi polar di 

sepanjang rantai peptida, yaitu gugus karboksil dan amino. Molekul protein 

mempunyai beberapa gugus yang mengandung atom N atau O yang tidak 

berpasangan. Atom N pada rantai peptida bermuatan negatif sehingga mampu 

menarik atom H dari air yang bermuatan positif. Molekul air yang telah terikat 
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tersebut dapat berikatan dengan molekul air yang lain, karena memiliki sebuah 

atom O dengan elektron yang tidak berpasangan (Damodaran and Paraf, 1997).  

Penyerapan air oleh protein berkaitan dengan adanya gugus-gugus polar 

rantai samping seperti karbonil, hidroksil, amino, karboksil, dan sulfhidril yang 

menyebabkan protein bersifat hidrofilik dapat membentuk ikatan hidrogen dengan 

air. Perbedaan jumlah dan tipe gugus-gugus polar tersebut menyebabkan 

perbedaan kemampuan protein dalam menyerap air (Kilara, 1994). (3) interaksi 

protein dengan protein, Protein dapat berinteraksi dengan protein lain karena 

adanya ikatan hidrogen dan perubahan gugus sulfuhidril dan disulfida. Interaksi 

molekuler tersebut membentuk suatu jaringan tiga dimensi yang mengakibatkan 

tekstur protein menjadi kompak, dengan  struktur tiga dimensi tersebut maka 

protein dapat memerangkap sejumlah air (Damodaran and Paraf, 1997). 

Struktur pangan seperti: keju, daging terbentuk karena interaksi antar molekul 

protein. Gel yang terjadi pada produk susu, apabila whey protein susu mengalami 

denaturasi. Upaya meningkatkan rendemen keju diperoleh, bila pemanasan 

mendorong I nteraksi casein dengan protein terlarut dalam susu. Ilmu pangan 

menjelaskan kepada kita fungsi molekul protein pada produk berbasis protein 

seperti: daging, susu dsb, adalah karena protein akan mengalami peristiwa gelasi 

selama proses atau protein mengikat air, sehingga terjadi semacam tekstur dari 

produk pangan berbasis protein tsb. 

Molekul protein sebagai polipeptida, molekul tsb dapat bersifat tertutup 

(folded) dalam berbagai bentuk tergantung pada urut-urutan asam amino 

penyusun protein dari berbagai jenis protein. Sehingga interaksi protein-protein 

ditentukan dan dijaga kestabilan strukturnya oleh interaksi antara berbagai jenis 
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molekul asam-asam amino yang membentuk polipeptida/protein tsb. Tipe atau 

jenis ikatan yang menstabilkan molekul protein- protein antara lain disebabkan 

oleh interaksi van der waals, interaksi hidrofobik, interaksi elektrostatik, ikatan 

hydrogen dan interaksi kinetic dan factor lain yang menjaga interaksi protein-

protein tsb. 

Mekanisme gelasi atau penggumpalan protein sebenarnya masih belum 

sepenuhnya diketahui, namun paling tidak melalui 2 cara. Pertama, akibat 

denaturasi protein, konformasi molekul protein berubah, baik karena pemanasan 

atau kimiawi. Kedua, tahap penggumpalan karena peristiwa denaturasi protein 

merupakan syarat mutlak, dimana penggumpalan akan membuka kesempatan 

molekul protein saling berinteraksi satu dengan lainnya, sehingga peristiwa gelasi 

atau terbentuknya GEL terjadi. Contoh: gugus thiol molekul cystein-120 dari jenis 

β-lactoglobulin dengan mudah terbuka karena proses pemanasan. Hal ini 

memungkinkan terjadinya interaksi protein-protein dari tipe ikatan –SH/S-S dan 

sifat hidrofobik dari protein kedelai komersial meningkat akibat pemanasan, 

karena molekul 11 S terdissosiasi menjadi sub-unit-sub-unit. 

2.2.3 STPP (Sodium Tripolyphosphate) 

Sodium tripoliphospat (Na5P3O10, STPP) merupakan bahan tambahan yang 

dapat mengenyalkan. Menurut Depkes RI Penggunaan STPP sampai sekarang 

tidak dilarang. STPP dapat menurunkan penyusutan makanan, meningkatkan daya 

mengikat air dan bersifat sebagai antioksidan. Garam merupakan bahan tambahan 

lain yang dapat meningkatkan daya mengikat air, menstabilkan emulsi daging dan 

menambah citarasa. Sodium Tripolyphosphate (Na5P3O10) merupakan senyawa 
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phosphate yang paling umum ditambahkan pada produk olahan daging, unggas 

dan hasil hewani dari laut seperti sosis dan nugget. 

Sodium tripolyphosphat merupakan suatu garam phosphate yang berperan 

sebagai antioksidan, antimikrobia, meningkatkan daya ikat air, serta untuk 

perbaikan tekstur. (Triwardani, 2002). STPP berfungsi menurunkan penyusutan 

makanan, meningkatkan daya mengikat air dan bersifat sebagai antioksidan. 

Menurut SNI 01-0222-1995, penggunaan bahan tambahan makanan seperti STPP 

pada pembuatan produk daging olahan adalah 3 gram per kilogram (anhidrat). 

Penggunaan garam 2,5% merupakan konsentrasi maksimum untuk memberikan 

kekentalan dan elastisitas pasta ikan yang maksimum (Agustin, 2010). 

Penggunaan STPP, dosis yang aman diizinkan adalah 3 gram per kilogram berat 

adonan atau 0,3%. Penggunaan melebihi dosis 0,5% akan menurunkan 

penampilan produk, yaitu terlalu kenyal seperti karet dan terasa pahit 

(Widyaningsih dan Murtini, 2006). Menurut BPOM RI (2013), batas maksimum 

penggunaan sodium tripolifosfat pada bahan pangan adalah 44-9000mg/kg 

sebagai total fosfor (P). Namun asupan maksimum harian yang dapat ditoleransi 

atau Maximum Tolerable Daily Intake, yang selanjutnya disingkat MTDI, 

merupakan jumlah maksimum suatu zat dalam milligram per kilogram berat 

badan yang dapat dikonsumsi dalam sehari tanpa menimbulkan efek merugikan 

terhadap kesehatan adalah 70 mg/kg berat badan, sebagai fosfor (P). 

Sodium tripolifosfat berperan meningkatkan tekstur daging yang  

disebabkan oleh kenaikan derajat keasaman daging, kekuatan ion, dan  disosiasi 

kompleks aktomiosin. Penambahan Sodium tripolifosfat menghambat turunnya 

kadar protein dan asam amino akibat reaksi hidrolisis, meningkatkan daya cerna 
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protein, serta mencegah oksidasi lemak daging.  Sodium tripolifosfat mengurangi 

ransiditas oksidatif, mempertahankan flavor, aroma dan warna daging. 

Penggunaan Sodium tripolifosfat akan menghambat pertumbuhan bakteri sehingga 

mengurangi  kerusakan bahan makanan akibat mikroba, hal ini disebabkan oleh 

penurunan aw (water activity) bahan dan terjadinya pengikatan kation logam yang 

bersifat essensial bagi pertumbuhan bakteri (Yuanita, dkk., 2009). 

Polifosfat yang umum digunakan adalah STPP, polifosfat akan memisahkan 

aktomiosin dan berikatand dengan miosin. Miosin dan polifosfat akan berikatan 

dengan air dan menahan mineral dan vitamin. Pada proses pemasakan, miosin 

akan membentuk gel dan polifosfat akan menahan air dengan menutup pori-pori 

mikroskopis kapiler (Naryati, 2011). Fosfat pada STPP mengandung muatan 

negatif yang dapat bergabung dengan muatan positif dan asam amino pada daging 

sehingga akan membentuk jaringan 3 dimensi yang mengakibatkan tekstur 

menjadi kompak, dengan struktur 3D tersebut protein dapat memerangkap 

sejumlah air. 

2.2.4 Gula 

Gula pasir sebagai salah satu bahan utama pembuatan fish bak kwa berperan 

dalam cita rasa manis yang diinginkan. Kadar gula yang tinggi juga berpengaruh 

terhadap keawetan suatu bahan pangan. Kadar gula pada konsentrasi 30-40% akan 

menyebabkan air dalam sel bakteri, ragi dan kapang akan keluar menembus 

membran dan mengalir ke dalam larutan gula, yang disebut osmosis dan 

menyebabkan sel mikroba mengalami plasmolisis dan pertumbuhannya akan 

terhambat (Winarno, 2004). 
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2.2.5 Minyak sayur 

Minyak goreng adalah minyak nabati yang telah dimurnikan dan dapat 

digunakan sebagai bahan pangan. Minyak goreng merupakan salah satu dari 

sembilan bahan pokok yang dikomsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Komsumsi minyak goreng biasanya digunakan sebagai media menggoreng bahan 

pangan, penambah citra rasa, atau pun shortening yang menbentuk struktur pada 

pembuatan roti (Trubusagrisarana, 2005). Minyak goreng berfungsi sebagai 

medium penghantar panas, penambah rasa gurih dan penambah nilai kalori pada 

bahan pangan (Winarno, 2004). 

Minyak yang tergolong asam lemak tidak jenuh adalah minyak jagung, 

minyak wijen, minyak bunga matahari, minyak kelapa sawit dan lain-lain. (Feri 

Kusnandar, 2010). Menurut SNI 3741-1995 standar mutu minyak goreng dapat 

dilihat dari keriteria uji yang dilakukan diantaranya bau dan rasa, warna, kadar air, 

berat jenis, asam lemak bebas, bilangan peroksida, bilangan iod, bilangan 

penyabun, indeks bias serta cemaran logam. 

2.2.6 Madu 

Madu bermula dari nectar yang dihisap oleh lebah kemudian disimpan 

dalam kantung madu dalam tubuh lebah dan dicampur dengan bahan-bahan kimia 

tertentu di dalamnya. Campuran ini lalu disimpan di dalam sel sarang dan setelah 

masak akan berubah menjadi madu. Madu terbuat dari konsentrasi tinggi 

campuran gula dengan vitamin, mineral, benih serbuk, air dan juga enzim. Madu 

banyak digunakan sebagai bahan pemanis dan telah diketahui sebagai salah satu 

bahan yang efektif untuk meningkatkan stamina. Madu juga memiliki unsur-unsur 
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bahan pengawet, dan bagaimanapun juga telah digunakan sebagai bahan 

antiseptik dan antibiotik (Walji, 2001). 

Khasiat madu berasal dari kandungannya yang beragam. Ada berbagai jenis 

enzim seperti diastase, invertase, katalase, peroksidase, dan lipase yang membantu 

proses pencernaan sehingga memperlancar metabolisme. Sejumlah asam amino 

seperti asam malat, tartarat, sitrat, laktat, juga berperan dalam metabolisme. Ada 

pula mineral seperti magnesium, belerang, fosfor, besi, kalsium, khlor, natrium, 

yodium, serta kalium dalam bentuk garam-garamnya, yang dibutuhkan tubuh agar 

tetap bugar. 

Kandungan garam mineral ini serupa dengan kandungan garam mineral 

darah manusia sehingga mengonsumsi madu tidak akan berdampak negatif pada 

darah. Di dalam madu masih terkandung zat antibakteri sehingga bisa membantu 

mencegah infeksi pada luka. Vitamin pada madu antara lain B2 (Riboflavin) dan 

B6 (Pirodoksin) yang berperan dalam metabolisme protein dan mencegah 

penyakit kulit. Ada pula B3 (Asam Pantotenat) dan H (Biotin) yang berperan 

dalam metabolisme lemak dan protein serta menghambat penyakit kulit seperti 

eksim dan herpes (Anonim, 2002). 

Menurut Mundo, dkk (2004), madu dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

pembusuk seperti Alcaligenes faecalis, Pseudomonas fluorescens, Aspergillus 

niger dan Bacillus stearothermophilus. Hal ini terlihat dari zona penghambatan 

yang dihasilkan oleh madu yang diberikan pada media yang telah ditanam bakteri-

bakteri tersebut. Dalam penelitian Antony, dkk. (2006), madu dapat menghambat 

kerusakan daging kalkun kemas. Dengan menambahkan madu dalam konsentrasi 

tertentu, potongan daging kalkun kemas memiliki umur simpan yang lebih lama 
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daripada potongan daging kalkun kemas tanpa penambahan madu. Dari kedua 

hasil penelitian ini dapat terlihat bahwa madu dapat dijadikan sebagai alternatif 

bahan pengawet yang berfungsi sebagai antimikroba dan pencegah oksidasi 

lemak.  

Madu digunakan dalam pembuatan fish bak kwa sebagai flavor agent. 

Disamping itu madu juga memiliki kandungan gizi tinggi di dalamnya dan dapat 

berperan sebagai bahan pengawet alami karena bersifat anti mikrobia karena 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Madu ternyata memiliki 

daya anti bakteri yang dapat menghambat proses pembusukan oleh bakteri Gram-

positif dan Gram-negatif. Senyawa anti bakteri dalam madu dikenal dengan nama 

inhibine yang merupakan senyawa hidrogen peroksida. Madu yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah madu pohon randu. Berwarna pekat, tidak 

menggumpal atau mengkristal pada suhu ruang maupun dingin (lemari es), dan 

beraroma asam khas madu. Menurut Haryati (2010) dalam penelitiannya, madu 

randu memiliki aktivitas antimikroba yang paling efektif dibandingkan dengan 

madu hutan, madu rambutan dan madu kelengkeng. Madu randu diketahui 

memiliki nilai pH sebesar 3,56, nilai aw 0,67 serta nilai total fenol 0,244. 

Komposisi kimia madu menurut Suriawiria (2000) dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 5. Komposisi Kimia Madu 

Komponen Persentase (%) 

Air 17,20 

Fruktosa 38,19 

Glukosa 31,28 

Maltosa 7,31 

Sukrosa 1,31 

Asam organik 0,57 

Protein 0,26 

Abu 0,17 

Sumber : Suriawiria (2000) 
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2.2.7 Kecap ikan 

Kecap ikan adalah produk tradisional yang sudah lama dikenal oleh 

masyarakat baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kecap ikan mempunyai rasa 

asin dan aroma yang khas, sehingga cocok untuk lauk bahan pangan nasi. Kecap 

ikan biasa dikonsumsi sebagai bumbu atau digunakan sebagai aroma hidangan 

tertentu. 

Kecap ikan mempunyai aroma yang khas, kecap ikan mempunyai aroma 

dan citarasa seperti daging seperti keju dan amoniak. Aroma seperti keju 

disebabkan oleh asam lemak berantai pendek, yaitu asam butirat, asam valerat dan 

asam asetat. Aroma amoniak disebabkan oleh adanya senyawa-senyawa amida, 

amin dan amoniak, dan citarasa seperti daging oleh adanya asam glutamat. 

2.2.8 Garam 

Garam adalah mineral makro yang merupakan komponen bahan makanan 

yang penting. Makanan yang mengandung kurang dari 0,3 % garam akan terasa 

hambar dan kurang disenangi (Winarno, 2002). Garam adalah bahan utama untuk 

mengatur rasa. Garam akan membangkitkan rasa pada bahan-bahan lainnya dan 

membantu membangkitkan harum. Garam adalah salah satu bahan pengeras, bila 

adonan tidak memakai garam, maka adonan agak basah. Garam memperbaiki 

pori-pori dan tekstur akibat kuatnya adonan, dan secara tidak langsung berarti 

membantu pembentukan warna. Adonan tanpa garam akan menjadi lengket (agak 

basah) dan sukar dipegang (Koswara, 2009).  

2.2.9 Pewarna makanan 

Zat pewarna makanan merupakan suatu benda berwarna yang memiliki 

afinitas kimia terhadap benda yang diwarnainya (Lee, dkk 2005). Warna dari 
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suatu produk makanan ataupun minuman merupakan salah satu ciri yang sangat 

penting. Warna merupakan kriteria dasar untuk menentukan kualitas makanan, 

antara lain warna juga dapat memberi petunjuk mengenai perubahan kimia dalam 

makanan, seperti pencoklatan. Adapun tujuan dari penambahan zat pewarna 

makanan menurut Winarno (2002), yaitu:  

1. Memberikan kesan menarik bagi konsumen 

2. Menyeragamkan dan menstabilkan warna makanan 

3. Menutupi perubahan warna akibat proses pengolahan dan penyimpanan 

Pewarna makanan yang digunakan menggunakan pewarna makanan merk 

koepoe-koepoe warna merah tua. Warna merah tua menggunakan 

pewarna Carmoisine CI 14720. Carmoisine adalah dye sintetik yang mengandung 

struktur azo dan cincin aromatik dan sering digunakan pada dying pangan, 

minuman, obat-obatan, dan kosmetika (Sumarlin, 2012). Karmoisin bersifat larut 

air dan sedikit larut pada etanol. Senyawa ini biasanya berbentuk bubuk garam 

disodium dengan warna merah hingga maroon. Karmoisin umum digunakan pada 

makanan yang mengalami proses pemanasan setelah difermentasi.  Hingga saat 

ini, Karmoisin merupakan pewarna makanan sintetis yang diizinkan di Uni Eropa 

dengan level maksimal penggunaan yang diizinkan sebesar 50-500 mg/kg pangan 

untuk berbagai jenis bahan pangan dengan nilai Acceptable Daily Intake (ADI) 

sebesar 0-4 mg/kg BB/hari. Sebagian dari karmoisin yang dicerna mengalami 

reduksi azo dalam usus. Selain itu, karmoisin yang tidak termodifikasi dan 5 

metabolit tidak dikenal juga ditemukan pada feses (EFSA 2009).  

Menurut PerMenKes No.7 (2013), pewarna (Colour) adalah bahan 

tambahan pangan berupa Pewarna alami dan Pewarna sintetis, yang ketika 
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ditambahkan atau diaplikasikan pada pangan mampu memberi atau memperbaiki 

warna. Pewarna Alami (Natural food colour) adalah Pewarna yang dibuat melalui 

proses ekstraksi, isolasi, atau derivatisasi (sintesis parsial) dari tumbuhan, hewan, 

mineral atau sumber alami lain, termasuk Pewarna identik alami. Pewarna Sintetis 

(Synthetic food colour) adalah Pewarna yang diperoleh secara sintesis kimiawi. 

Level maksimal penggunaan pewarna karmoisin Cl No. 14720 (Azorubine 

(carmoisine)) yang diizinkan pada produk pangan adalah 70-2500 mg/kg, untuk 

berbagai jenis bahan pangan dengan nilai Acceptable Daily Intake (ADI) sebesar 

0-4 mg/kg BB/hari. 

Zat pewarna alami yang bersifat lebih aman, dapat digunakan dan 

dikembangkan antara lain dari pigmen karotenoid, antosianin, kurkumin, dan 

pigmen lainnya, dimana pigmen-pigmen tersebut dapat diperoleh dari jaringan-

jaringan tanaman yang ada disekitar kita. Ada yang terdapat dijaringan buah, 

bunga, daun, batang maupun akar dari kelompok tanaman buah sayuran ataupun 

bungan (Nollet, 1996 dalam Saati, 2005). 

Jenis bunga yang dapat diekstrak pigmen antosianinnya adalah adalah bunga 

mawar, yang terbukti telah lama digunakan oleh nenk moyang kita. Dengan cara 

menghancurkan dan merendamnya dalam air, maka ekstrak bunga mawar tersebut 

dapat digunakan sebagai zat pewarna alami. Terlebih setelah diteliti perbedaan 

tingkat kesegaran bunga mawar, ternyata bunga mawar yang telah layu atau 

berumur simpan sekitar 3 hari lebih efektif dijadikan sebagai zat pewarna alami 

pada minuman (Saati, 2004). 

Secara umum zat pewarna alami mempunyai sifat lebih stabil pada media 

bersifat asam (Nollet, 1996). Suhu dingin dan dikemas oleh bahan gelap atak tidak 



 

22 

 

tembus cahaya dan dapat dipergunakan pada produk seperti susu fermentasi dan 

sari buah (Saati, 2002). Antosianin merupakan warna merah bila berada pada 

medium dengan pH 3-4, tapi akan berubah menjadi violet jika berada pada pH 

diatas 7, dan bergeser menjadi biru jika pH-nya diatas 9 (De Man, 1989 dalam 

Saati, 2005) 

Mawar merah diharapkan berfungsi sebagai antibakteri agen dan oleh karena 

itu, memiliki potensi tinggi untuk digunakan secara alami pelestarian makanan. 

Mawar merah mengandung flavonoid, asam organik, dan antioksidan, yang dapat 

mencegah pertumbuhan bakteri yang membuat makanan manja. Dibandingkan 

dengan sumber antosianin lainnya, seperti anggur, bunga canna, bayam, buah 

naga, dan kubis ungu, mawar merah mengandung kandungan antosianin tertinggi, 

yaitu 1,03 mg / mL dengan yield 1,14% (Saati dkk., 2013). 

Efektivitas mawar merah sebagai agen antibakteri dapat dipengaruhi oleh 

pelarut ekstraksi dan kehidupan rak bunga. Telah dilaporkan bahwa pelarut 

ekstraksi polar seperti metanol dan etanol adalah pelarut ekstraksi terbaik untuk 

mengekstrak anthocyanin (Budiarto dalam Wachid, 2004; Gokturk, dkk , 2004). 

Namun, pelarut beralkohol dapat meninggalkan residu melalui proses dan dapat 

mempengaruhi titik halal pada produk makanan. Selain pelarut beralkohol, air 

adalah pelarut polar non-alkohol yang dapat digunakan untuk mengekstrak mawar 

merah. Selain pelarut ekstraksi, efektivitas mawar sebagai zat antibakteri dapat 

dipengaruhi oleh umur simpannya. Kandungan antosianin dalam mawar merah 

bisa bervariasi dengan umur simpannya (Saati dkk, 2018). 
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2.3 Proses pembuatan bak kwa 

Menurut Heng, dkk (2003), Proses pengolahan fish bah kwa yaitu fillet 

ikan yang telah direndam dalam bumbu, dilumatkan dan dicampur dengan bahan 

tambahan dengan menggunakan alat silent cutter hingga dihasilkan adonan yang 

homogen. Kemudian adonan dimasukkan ke dalam casing, diikat/ diseal dan 

didinginkan. Setelah satu jam, adonan dibekukan pada suhu –18ºC selama 24 jam. 

Produk yang sudah beku kemudian diiris dan dikeringkan dengan menggunakan 

oven pada suhu 70
o
C hingga kadar air produk mencapai 20-25%. Sebelum

disantap, fish bak kwa harus dipanggang dahulu. 


