
 

1. PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 

Bakso adalah salah satu produk olahan daging yang populer dan juga disukai 

masyarakat Indonesia dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa. Bakso banyak 

ditemukan di pasar tradisional, supermarket, hingga pedagang keliling. Bakso 

merupakan produk gel yang terbuat dari protein daging. Bakso dibuat dari daging giling 

dengan menambahkan tepung, serta bumbu-bumbu lalu dibentuk bulat. Bakso memiliki 

tekstur yang kenyal setelah dimasak. Kualitas dari bakso juga bervariasi tergantung dari 

bahan baku serta proses pembuatannya. 

 
Penggunaan bahan pengenyal pada bakso sering disalahgunakan, salah satunya dengan 

menggunakan bahan yang berbahaya bagi kesehatan, yaitu boraks (Na2B4O7). Menurut 

Dengo et al. (2017), berdasarkan data BPOM pada tahun 2007, dari 2903 sampel yang 

diambil dari 478 sekolah dasar di 26 provinsi, sebanyak 5,76% mie, bakso serta 

kudapan menggunakan boraks. Peredaran makanan yang dicurigai mengandung bahan 

berbahaya meningkat dari 7,86% pada tahun 2013 menjadi 15,06% pada tahun 2014. 

Hasil penelitian Priandini (2015), dari 42 sampel bakso yang diambil dari 14 kecamatan 

di Makassar, terdapat 31 sampel bakso yang positif mengandung boraks. Kemudian dari 

hasil penelitian Suntaka (2014), terdapat 7 dari 32 sampel bakso di kota Bitung positif 

mengandung boraks. Berdasarkan beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan, bahwa 

penggunaan boraks pada bahan makanan masih sering dilakukan para penjual bakso di 

berbagai wilayah di Indonesia. 

 
Penggunaan boraks sebenarnya sudah dilarang sesuai dengan Permenkes RI No. 

1168/Menkes/Per/X/1999 tentang Perubahan atas Permenkes RI No. 

722/Menkes/Per/IX/1988. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh subtitusi bahan pengenyal alternatif 

pengganti boraks. 

 
Penggunaan sodium tripolifosfat (STPP) sebagai tambahan pangan pada bakso sudah 

sering dilakukan. Sodium tripolifosfat merupakan bahan sintesis. Penggunaan bahan 
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kimia pada produk makanan dibatasi karena penggunaan bahan kimia yang berlebih 

dapat mengganggu kesehatan. Jumlah penggunaan STPP yang diizinkan yaitu 0,3-0,5% 

dari berat daging yang digunakan (Ranken, 2000). Salah satu bahan tambahan alami 

yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan sodium tripolifosfat (STPP), yaitu 

tepung sagu. 

 
Dalam proses pembuatan bakso, biasanya ditambahkan bahan pengisi bakso berupa 

tepung. Penambahan dari tepung berfungsi untuk menambah elastisitas dari produk 

(Haryanto dan Pangaloli, 1992). Tepung sagu dipilih karena pati sagu memiliki 

viskositas yang lebih tinggi daripada jenis serealia lain (Harsanto, 1986). Kemudian, 

tepung sagu dapat berfungsi untuk memperbaiki tekstur, meningkatkan daya ikat air, 

memperkecil penyusutan, menambah berat produk. Kemudian boraks memiliki 

karakteristik salah satunya menyerap air yang kemudian akan menjadikan produk 

makanan menjadi kenyal. Berdasarkan uraian tersebut, tepung dapat digunakan sebagai 

bahan yang digunakan sebagai pengganti boraks, karena memiliki sifat yang dapat 

menyerap air, sehingga bakso menjadi kenyal. 
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1.2. Tinjauan Pustaka 

 
 

1.2.1. Bakso 

Bakso merupakan produk gel yang terbuat dari protein daging dari daging sapi, daging 

ayam, atau daging ikan (Widyastusi, 1999; Purnomo, 1999). Bakso dibuat dengan 

menggunakan bahan daging giling, tepung, garam, merica, bawang putih, serta es batu. 

Daging yang digunakan merupakan daging segar yang belum mengalami proses 

pelayuan, dimana daging mengkilap dan tidak pucat, tidak berbau asam, teksturnya 

elastis atau tidak lembek, serta tidak lengket di tangan (Wibowo, 1997). Menurut 

Indrarmono (1987), gelatinasi pada bakso dibagi menjadi dua jenis, yaitu gelatinasi 

protein dan pati, tetapi gelatinasi pati paling dominan dalam pembentukan kekenyalan 

bakso. Pada proses gelatinasi akan terjadi pengikatan air oleh jaringan yang terbentuk 

dari rantai molekul pati atau protein. Faktor yang mempengaruji mutu bakso antara lain, 

bahan baku, bahan tambahan yang digunakan, proporsi daging dengan tepung, serta 

proses pembuatan bakso (Widya dan Murtini, 2006). Mutu bakso dikatakan baik, jika 

bahan tambahan lain yang digunakan dalam pembuatan bakso berjumlah kurang dari 

50%, tekstur kenyal, nilai WHC tinggi, warna bakso yang normal, serta bahan yang 

ditambahkan tidak menyebabkan efek samping terhadap kesehatan. Bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini, antara lain bahan pengisi dan pengikat (tepung), es batu, 

dan bumbu-bumbu. 

Bahan pengikat berfungsi untuk meningkatkan daya mengikat air serta daya 

mengemulsikan lemak (Triyantini et al., 1987). Bahan pengisi berfungsi untuk 

menstabilkan emulsi, meningkatkan daya mengikat air, serta daya serap air, 

memperkecil penyusutan, serta menambah berat produk. Perbedaan dari bahan pengikat 

dengan bahan pengisi, yaitu berasal dari kemampuan mengemulsi lemak. Bahan pengisi 

yang digunakan dalam pembuatan bakso, yaitu tepung (Fadlan, 2001). Bahan pengisi 

yang umum digunakan, kandungan pati yang tinggi pada tepung dapat mengikat air, 

tetapi tidak dapat mengemulsi lemak (Usmiati, 2009). 

Penggunaan es batu pada proses pembuatan bakso, antara lain untuk melarutkan garam 

secara merata ke seluruh bagian massa daging, memudahkan proses ekstrasi protein otot 

daging, membantu pembentukan emulsi, serta mempertahankan suhu adonan tetap 
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rendah setelah pemanasan mekanis (digiling) (Aberle et al., 2001). Wibowo (2006), 

menambahkan penambahan es batu yang digunakan yaitu sebanyak 10-15% dari berat 

daging atau 30% berat daging. 

 
Bumbu digunakan dalam suatu produk untuk memperbaiki cita rasa dari produk tersebut 

serta sebagai bahan pengawet alami (Farel, 1990). Lada serta bawang putih juga 

digunakan pada proses pembuatan bakso (Aberle et al., 2001). Garam dapur (NaCl) 

memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk meningkatkan cita rasa, pelarut protein 

miosin (menstabilkan emulsi daging), bahan pengawet (dapat mencegah tumbuhnya 

mikroorganisme), serta meningkatkan daya serap air (Fadlan, 2001). Merica berfungsi 

sebagai penguat rasa (Farel, 1990). Menurut Kartika et al. (1988), bumbu-bumbu yang 

ditambahkan dapat mempengaruhi rasa dari suatu makanan. Menurut Rahmatina (2010). 

bumbu-bumbu yang ditambahkan juga dapat mempengaruhi warna dari suatu makanan. 

 
Mutu bakso umumnya dipengaruhi oleh bahan baku, antara lain berupa daging serta 

tepung yang digunakan, serta perbandingan kedua bahan tersebut dalam adonan. Daging 

yang digunakan pada pembuatan bakso harus segar serta tidak berlemak, karena 

kandungan lemak yang tinggi dapat menghasilkan tekstur bakso yang kasar. Selain itu, 

faktor lain yang dapat mempengaruhi mutu dari bakso, yaitu bahan tambahan yang 

digunakan serta cara memasaknya. Mutu bakso akan semakin baik bila komponen 

daging lebih banyak ditambahkan dari tepung. 

 
1.2.2. Penggunaan Boraks Pada Bakso 

Boraks merupakan senyawa kimia turunan dari logam berat boron (B). Boraks adalah 

senyawa anti septik, serta pembunuh kuman. Bahan tersebut banyak digunakan sebagai 

bahan anti jamur, pengawet kayu, serta antiseptik pada kosmetik (Svehla, 1985). Boraks 

adalah  senyawa  kimia  dengan  rumus  Na2B4O7.10H2O7   berwujud  kristal  putih,  tidak 

memiliki bau, serta stabil pada suhu dan tekanan normal. Di dalam air, boraks akan 

terurai menjadi natrium hidroksida serta asam borat (Syah et al., 2005). Asam borat 

memiliki beberapa karakteristik kimia, antara lain memiliki titik lebur 171°C, larut 

dalam air, gliserol, serta tidak larut dalam eter, kelarutan dalam air akan bertambah jika 

ditambahkan asam klorida, asam sitrat, atau asam tetrat, dapat mudah menguap dengan 
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pemanasan serta kehilangan satu molekul airnya pada suhu 100°C, kemudian berubah 

secara perlahan menjadi asam metaborat (HBO2). Di Jawa Barat dikenal juga dengan 

nama “bleng”, sedangkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur dikenal dengan nama “pijer”. 

Boraks digunakan atau ditambahkan ke dalam makanan yaitu sebagai pengental 

(Cahyadi, 2008). Menurut Saparinto dan Hidayati (2006), dosis paling tinggi untuk 

penambahan boraks, yaitu 10 g/kgbb sampai 20 g/kgbb, sedangkan untuk anak-anak 5 

g/kgbb. Dalam penelitian Harimurti dan Fajriana (2016), jumlah boraks yang 

ditambahkan dalam bakso, yaitu sebanyak 1-5%. 

 
1.2.3. Upaya Menggantikan Boraks sebagai Bahan Pengenyal 

Beberapa alternatif bahan pengenyal pengganti boraks, antara lain sodium tripolifosfat 

(STPP) (Ranken, 2000) dan tepung sagu (Afrianti, 2011). Sodium tripolisfat dapat 

digunakan sebagai bahan pengenyal, karena memiliki kemampuan dalam mengikat air 

dan meningkatkan daya ikat protein. Tepung sagu dapat digunakan sebagai bahan 

pengenyal karena memiliki kandungan pati, yaitu amilosa dan amilopektin, dimana pati 

dapat mengikat air, sehingga tekstur dari bakso dapat menjadi kenyal. 

 
a. Sodium Tripolifosfat (STPP) 

Sodium tripolifosfat (Na5P3O10,STPP) yaitu bahan yang sering digunakan dalam proses 

pembuatan bakso yang berfungsi sebagai pengenyal bakso (Sunarlim, 1992). 

Penggunaan sodium tripolifosfat tersebut (STPP) sampai sekarang tidak dilarang oleh 

Departemen Kesehatan RI. Sodium tripolifosfat dapat menurunkan penyusutan 

makanan, meningkatkan daya ikat air, serta bersifat sebagai anti oksidan (Sunarlim, 

1992). Garam merupakan bahan yang digunakan untuk meningkatkan daya ikat air, 

menstabilkan emulsi daging, serta menambah citarasa pada produk bakso (Anshori, 

2002). Oleh karena itu, penggunaan garam dengan penambahan sodium tripolifosfat 

(STPP) secara sinergis dapat meningkatkan daya ikat air. Sodium tripolifosfat selain 

dapat mengikat air, juga dapat meningkatkan daya ikat protein. Fungsi dari alkali fosfat, 

yaitu untuk memperbaiki tekstur bakso serta produk daging pada umumnya. Menurut 

Ranken (2000), STPP merupakan produk sintesis yang memiliki pembatas (self- 

limiting), karena STPP memiliki rasa agak pahit pada konsentrasi tertentu, sehingga 

penggunaan STPP umumnya berkisar antara 0,5%. 
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b. Tepung Sagu dan Tepung Tapioka 

Di wilayah Indonesia bagian Timur, khususnya Maluku dan Irian Jaya, sagu sejak lama 

digunakan sebagai makanan pokok (Wahyuntari dan Zein, 1983). Tepung sagu dapat 

dikosumsi secara langsung atau digunakan oleh industri pangan seperti industri roti, 

mie, kerupuk, serta berbagai jenis kue (Haryanto dan Pangloli, 1992). Tepung tapioka 

merupakan tepung yang terbuat dari hasil penggilingan ubi kayu yang dipisahkan 

dengan ampasnya (Winarno, 2004). Komposisi kimia tepung sagu dan tapioka dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi Kimia Tepung Sagu dan Tapioka dalam 100 gram bahan 

Komponen Tapioka Sagu 

Karbohidrat (gram) 88,0 90,0 

Protein (gram) 1,1 0,2 

Lemak (gram) 0,5 0,2 

Air (gram) 9,0 9,1 

Sumber: Auliyah (2012). 

 

 

Pati sagu mengandung 26,19% amilosa serta 73,81% amilopektin (Yuliasih et al., 

2007). Tepung tapioka memiliki kandungan amilopektin 83% serta amilosa 17% 

(Winarno, 2004). Dalam konsentrasi yang sama, pati sagu memiliki viskositas yang 

lebih tinggi daripada larutan pati dari serealia lain (Harsanto, 1986). Suhu gelatinisasi 

tergantung dari suspensi pati, dimana jika semakin tinggi suspensi pati, maka suhu 

gelatinisasi akan semakin lambat, karena tiap jenis pati memiliki suhu gelatinasi yang 

bebeda-beda, yaitu antara 52°C sampai 78°C (Haryanto dan Pangloli, 1992). Jumlah 

tepung yang ditambahkan paling banyak sebanyak 15% dari berat daging (Wibowo, 

2000). 

 
1.2.4. Pati 

Pati adalah karbohidrat yang terdiri atas amilosa dan amilopektin. Pati merupakan 

homopolimer dari glukosa yang memiliki ikatan α-glukosidik. Pati memiliki bermacam- 

macam sifat tergantung dari panjang rantai C–nya, lurus atau bercabang rantai 

molekulnya. Gugus hidroksil dari polimer berantai lurus dari struktur berbentuk cabang 

yang terletak sejajar, kemudian berasosiasi melalui ikatan hidrogen yang mendorong 

pembentukan dari kristal pati. Pati memiliki 2 fraksi yang dapat dipisahkan dengan air 
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panas. Pati dalam air panas dapat membentuk gel yang kental. Proporsi kandungan 

amilosa dan amilopektin dalam pati menentukan sifat produk olahan. Fraksi terlarut 

disebut amilosa dan fraksi yang tidak larut disebut amilopektin (Winarno, 2002). 

 
a. Amilosa 

Amilosa adalah suatu rantai lurus dan menyerap air yang terdiri dari molekul-molekul 

glukosa yang berikatan α-(1,4)-D-Glukosa (Jane dan Chen, 1992). Amilosa merupakan 

komponen pati yang mempunyai rantai lurus. Pada umumnya komposisi amilosa 

sebagai penyusun pati, yaitu antara 15-30%. Amilosa merupakan suatu bagian dari 

rantai lurus yang dapat memutar serta membentuk daerah sulur ganda. Pada permukaan 

bagian luar amilosa yang bersulur tunggal, terdapat hidrogen yang berikatan dengan 

atom O-2 dan O-6 (Chaplin, 2002). Umumnya amilosa terletak di antara molekul- 

molekul amilopektin (Oates, 1997). 

 
 

Gambar 1. Struktur Amilosa (Boediono, 2012) 
 

b. Amilopektin 

Amilopektin merupakan suatu molekul hasil polimerisasi dari unit-unit glukosa 

anhidrous melalui ikatan α-1,4 serta α-1,6 pada setiap 20-26 unit monomer (Rapaille 

dan Vanhemelrijck 1994). Amilopektin merupakan komponen pati yang mempunyai 

rantai cabang. Komposisi amilopektin sebagai penyusun pati pada umumnya berkisar 

antara 70 sampai 85%. Amilopektin memiliki sifat retrogradasi lambat dan tidak dapat 

membentuk gel. Stuktur amilopektin banyak percabangan menyebabkan makanan 

bersifat bersifat lengket (kohesif) serta elastis (gummy texture) (Boediono, 2012). 
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Gambar 2. Strukur Amilopektin (Boediono, 2012) 
 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh subtitusi tepung sagu sebagai alternatif pengganti boraks 

terhadap karaketeristik fisik dan sensori bakso dan menentukan konsentrasi subtitusi 

tepung sagu maksimal pada formulasi bakso yang memberikan atribut mutu terbaik. 




