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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Dasar Pemikiran 

Kerupuk merupakan jenis makanan ringan yang mengandung pati yang 

sangat tinggi. Kerupuk yang digunakan dalam penelitian ialah jenis kerupuk 

kentang dan kerupuk tepung. Kerupuk apabila dicurigai mengandung boraks 

memiliki ciri-ciri misalnya kerupuk berwarna putih mengkilat, tahan lama 

apabila disimpan, mengembang dan empuk pada saat digoreng, tekstur bagus 

dan renyah. Penggunaan boraks dalam makanan akan menyebabkan dampak 

buruk bagi kesehatan manusia. 

Identifikasi boraks pada kerupuk dilakukan menggunakan metode 

kualitatif berupa uji nyala dan uji kertas kurkumin. Uji nyala merupakan uji 

yang dimana menggunakan sampel dibakar dan akan dibandingkan dengan 

warna nyala boraks asli. Jika serbuk murni dibakar akan menghasilkan nyala 

api berwarna hijau. Uji kertas kurkumin adalah salah satu metode pengujian 

untuk mengetahui apakah dalam kerupuk terdapat boraks atau tidak. Disebut 

uji kertas kurkumin karena sampel yang digunakan dicelupkan kertas kurkumin 

jika terjadi perubahan warna dari warna kuning menjadi warna merah 

kecoklatan pada kertas kurkumin (kertas turmerik) berarti positif mengandung 

boraks.
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B. Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

   : Variabel yang diteliti  

 

   : Variabel yang tidak diteliti 

Jenis Kerupuk  

(Kerupuk Kentang dan Kerupuk Tepung) 

Positif (+) mengandung 

boraks apabila terjadi 

perubahan warna merah 

kecoklatan pada kertas 

kurkumin. 

Negatif (-) tidak terjadi 

perubahan warna. 

Positif (+) mengandung boraks 

apabila terjadi perubahan warna 

merah menjadi warna hijau 

pada saat dibakar diatas nyala 

api.  

Negatif (-) tidak terjadi 

perubahan warna. 

 

Uji Kertas 

Turmerik 

Metode Uji 

Kualitatif 

 

Pemeriksaan 

Laboratorium 

(Identifikasi Boraks) 

Uji Kertas 

Kurkumin 

Uji Nyala 
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C. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah identifikasi pengawet boraks pada 

kerupuk yang dijual di pasar Kota Kendari Sulawesi Tenggara.  

a. Variabel Bebas (Independent) 

Variabel bebaspada penelitian ini yaitu kerupuk kentang dan kerupuk 

tepung. 

b. Variabel Terikat (Dependent) 

Variabel terikat pada penelitian ini yaitu pengawetboraks.  

D. Definisi Operasional Dan Kriteria Objektif 

1. Definisi Operasional 

a. Kerupuk yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari 3 pasar di kota 

Kendari yaitu pasar Baruga, pasar basah Mandonga dan pasar 

Anduonohu. Kerupuk yangdidugaditambahkan pengawet boraks dalam 

proses pembuatan kerupuk tersebut dengan memiliki ciri berwarna putih 

mencolok. Kerupuk yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini 

adalah kerupuk kentang dan kerupuk tepung.  

b. Boraks adalah salah satu pengawet yang dilarang penggunaannya karena 

dapat memberikan efek buruk bagi kesehatan. Pengawet boraks dalam 

penelitian ini diduga ditambahkan pada proses pembuatan adonan 

kerupuk.  

2. Kriteria Objektif  

Uji Nyala  

a. Positif (+): Terjadi perubahan dari warna merah menjadi warna hijau 

pada saat dibakar diatas nyala api. 

b. Negatif (-) : Tidak terjadi perubahan warna.  

Uji Kertas Kurkumin 

a. Positif (+) : Terjadi perubahan warna merah kecoklatan pada saat kertas 

kurkumin. 

b. Negatif (-) : tidak terjadi perubahan warna.  

 


