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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bakso merupakan hasil produk olahan daging yang memiliki gizi dan disukai 

masyarakat karena memiliki citarasa yang khas dan tekstur yang kenyal (Triatmojo, 

1992). Sifat tersebut terjadi karena bakso menggunakan bahan daging serta zat 

pengisi dan bumbu penyedap rasa. Zat pengisi adalah zat yang dapat memperbaiki 

tekstur bakso sehingga lebih kompak dan kenyal. Zat yang biasa digunakan sebagai 

zat pengisi pada bakso antara lain tepung tapioka, tepung gandum, tepung sagu atau 

tepung aren (Dalilah, 2006). Penggunaan zat pengisi tersebut dibatasi maksimal 

50% dari berat daging karena semakin tinggi tepung yang ditambahkan maka 

kualitas dan mutu bakso akan semakin rendah.  

 

Parameter yang dapat digunakan dalam menentukan mutu dari bakso salah satunya 

adalah tekstur yang kenyal. Namun bakso yang dijual di kalangan masyarakat 

banyak menggunakan boraks sebagai bahan tambahan yang bertujuan untuk 

mengenyalkan bakso. Penambahan boraks pada bahan pangan memiliki tujuan 

untuk meningkatkan kekenyalan maupun kerenyahan produk, memberikan tekstur 

padat, rasa gurih, serta sebagai pengawet yang memperpanjang umur simpan 

produk. Penambahan boraks biasanya diaplikasikan pada bahan pangan yang 

mengandung pati (Apriyantono et al., 1989). Penggunaan boraks dalam pengolahan 

pangan sebenarnya sudah dilarang sesuai dengan Permenkes RI No. 

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

722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan. Hasil pengujian 

BPOM terhadap bahan tambahan yang dilarang digunakan pada pangan tahun 2013 

menunjukkan bakso adalah makanan yang sering ditemukan mengandung boraks. 

Data tersebut menunjukkan yaitu sebanyak 227 dari 2256 sampel yang diuji positif 

mengandung boraks. Karena alasan tersebut maka diperlukan pengganti boraks 

sebagai pengenyal pada bakso. Bahan pengenyal yang digunakan dalam penelitian 

ini sebagai pengganti boraks yaitu tepung ubi jalar. 
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Pada tepung ubi jalar terdapat kandungan pati yaitu amilosa dan amilopektin yang 

merupakan 2 jenis fraksi pada pati yang dapat dipisahkan dengan air panas. Pati 

dalam air panas dapat membentuk gel yang kental. Ubi jalar adalah tanaman yang 

banyak ditemukan di pasar dengan harga relatif murah. Ada beberapa jenis ubi jalar 

yang dikenal diantaranya yang paling umum adalah ubi jalar putih, merah, ungu, 

kuning atau oranye. Terdapat produk yang berasal dari ubi jalar yaitu tepung ubi 

jalar yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan pada pembuatan bakso. 

Tepung ubi jalar dapat digunakan sebagai pengganti boraks karena kandungan dari 

amilosa dan amilopektin yang memberikan sifat liat dan kenyal pada bakso. Di 

dalam ubi jalar mengandung 60-70% amilopektin dan 17.8 % amilosa (Montolalu 

et al., 2013). Kandungan dari amilosa dan amilopektin yang terdapat dalam ubi jalar 

tersebut yang nantinya diharapkan dapat mempengaruhi dan memberikan tekstur 

yang baik pada bakso sapi.  
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1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Bakso 

Bakso adalah produk hasil olahan daging yang memiliki nilai gizi yang tinggi 

(Triatmojo, 1992). Bakso dibuat dari daging yang digiling dan ditambahkan dengan 

tepung tapioka, bahan pengikat, bumbu, dan air. Semua bahan tersebut lalu 

dicampur hingga membentuk adonan, dibentuk menjadi bola kecil, dan direbus 

selama beberapa menit (Astawan & Astawan, 1989). Winarno (1997) mengatakan 

protein pada daging akan membentuk struktur kompak pada bakso serta sebagai 

pengemulsi yang mengikat air dan lemak dengan baik. Menurut Dalilah (2006) zat 

pengisi bakso biasanya terbuat dari pati atau tepung serealia agar dapat membentuk 

adonan bakso. Bakso biasanya dibuat dengan maupun tanpa penambahan bahan 

tambahan pangan yang diizinkan. Daging sapi yang digunakan biasanya merupakan 

daging sapi segar yang belum dilayukan sehingga memiliki ikatan aktin dan miosin 

yang longgar sehingga bila digunakan untuk membuat bakso dengan tingkat 

kekenyalannya masih baik (Triatmojo, 1992). Sodium tripolifosfat (STPP) adalah 

bahan tambahan yang sering digunakan pada pembuatan bakso yang merupakan 

bahan sintesis yang memiliki rasa pahit. Selain STPP bahan yang sering 

ditambahkan pada bakso yaitu boraks. Penambahan boraks bertujuan untuk 

mengawetkan dan mengenyalkan bakso. Boraks memiliki sifat toksik bagi sel dan 

dapat menyebabkan resiko terhadap kesehatan manusia yang mengonsumsi 

makanan mengandung boraks (See et al., 2010). 
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Tabel 1. Standar Mutu SNI Bakso (SNI 3818-2014) 

No Kriteria Uji Satuan 

Persyaratan 

Bakso Daging Bakso Daging 

Kombinasi 

1 Keadaan    

1.1 Bau - Normal, khas 

daging 

Normal, khas 

daging 

1.2 Rasa - Normal, khas 

daging 

Normal, khas 

daging 

1.3 Warna - Normal Normal 

1.4 Tekstur - Kenyal Kenyal 

2 Kadar air % (b/b) maks. 70,0 maks. 70,0 

3 Kadar abu % (b/b) maks. 3,0 maks. 3,0 

4 Kadar protein (Nx6,25) % (b/b) min. 11,0 min. 11,0 

5 Kadar lemak % (b/b) maks. 10 maks. 10 

 

1.2.2. Aplikasi Boraks Pada Bakso 

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

senyawa yang digunakan sebagai antiseptik dan pembunuh kuman. Boraks banyak  

digunakan sebagai bahan anti jamur, pengawet kayu, serta antiseptik pada kosmetik 

(Svehla, 1985). Boraks adalah zat yang berbahaya dan konsumsi makanan 

berboraks akan menyebabkan gangguan otak, hati, lemak dan ginjal. Dalam jumlah 

banyak boraks dapat menyebabkan demam, anuria, koma, merangsang sistem saraf 

pusat, menimbulkan depresi, apatis, sianosis, anoreksia, diare, alposia, anemia dan 

konvulsi tekanan darah turun, pingsan bahkan kematian. Efek tersebut dapat terjadi 

karena boraks dapat dengan cepat diabsorbsi oleh saluran pernapasan, pencernaan, 

kulit yang luka atau membran mukosa (Tumbel, 2010). 

 

Boraks memiliki nama lain natrium tetraborat (Na2B4O7) yang mengandung tidak 

kurang dari 99 % dan tidak lebih 105,0 % Na2B4O7.10H2O dengan yang bersifat 

hablur transparan, tidak berbau, warna putih sangat sedikit larut dalam air dingin 

tetapi lebih larut dalam air panas. Senyawa borat dikenal sebagai bahan yang 

mampu membunuh bakteri pembusuk, walaupun belum ada penelitian yang khusus 

mengemukakan hal tersebut. Boraks adalah bahan tambahan yang dilarang 

digunakan pada makanan yang ditetapkan melalui Permenkes RI No. 033 tahun 

2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Boraks biasa disalahgunakan pada 

makanan yang diperuntukkan sebagai pengeras, pengenyal, dan pengawet. Bakso 
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sapi adalah salah satu makanan yang banyak ditemukan mengandung boraks yang 

sering dipakai untuk meningkatkan daya simpan bakso serta membuat struktur 

bakso menjadi kenyal (Juliana, 2005).  

 

1.2.3. Alternatif Pengganti Boraks Pada Bakso 

Penelitian yang dilakukan oleh Montolalu (2013) menggunakan tepung ubi jalar 

putih sebagai bahan pengganti boraks dan tepung tapioka pada pembuatan bakso. 

Pada penelitian tersebut digunakan daging ayam sebagai bahan utama bakso. Proses 

pembuatan bakso pada umumnya menggunakan tepung tapioka. Dalam upaya 

untuk menghasilkan sifat fisiko kimia diantaranya tekstur yang kenyal pada bakso 

maka digunakan tepung ubi jalar putih pada penelitian tersebut. Tepung ubi jalar 

memiliki kandungan pati diantaranya amilosa dan amilopektin yang cukup tinggi 

dimana dapat mempengaruhi tekstur pada bakso.  

 

Ubi jalar (Ipomoea batatas (L.) Lamb) adalah salah satu komoditi pertanian yang 

mempunyai prospek untuk dikembangkan di lahan yang kurang subur dan sebagai 

bahan olahan ataupun sebagai bahan baku industri. Jenis-jenis ubi jalar tersebut 

mempunyai perbedaan yaitu pada bentuk, ukuran, warna daging umbi, warna kulit, 

daya simpan, komposisi kimia, sifat pengolahan dan umur panen. Tepung ubi jalar 

dapat diproduksi dari berbagai jenis ubi jalar dan menghasilkan mutu produk yang 

beragam. Batangnya berwarna coklat di bagian luarnya dan putih di dalamnya 

(Ekowati et al., 2015). Klasifikasi Ubi Jalar Kuning dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Klasifikasi Ubi Jalar Kuning 

Divisio Spermatophyta 

Sub-diivisio Angiospermae 

Kelas Dicotyledoneae 

Ordo Convolvulales 

Famili Convolvulaceae 

Genus Ipomoea 

Spesies Ipomoea batatas (L.) Lamb 

(Rukmana, 1997) 
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Berdasarkan Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (1981) komposisi kimia 

ubi jalar terlihat seperti pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3. Kandungan gizi ubi jalar kuning per 100 gram bahan 

Kandungan Gizi Ubi Jalar 

Energi (kkal) 114 

Protein (g) 0,80 

Lemak (g) 0,50 

Karbohidrat (g) 26,70 

Serat kasar (%) 1,40 

Kadar gula (%) 0,30 

Kalsium (mg) 51 

Fosfor (mg) 47 

Zat besi (mg) 0,90 

Vit A (IU) 0 

Vit B1 (mg) 0,06 

Vit C (mg) 29,22 

Betakaroten (mkg) 2900 

Antosianin (mg) 4,56 

Air (%) 79,28 

(Direktorat Gizi Depkes RI, 1993) 

 

Terdapat beberapa jenis ubi jalar yang dikenal diantaranya yang paling umum 

adalah ubi jalar putih, merah, ungu, kuning atau oranye. Ubi jalar yang digunakan 

dalam pembuatan bakso ini adalah ubi jalar kuning. Tepung ubi jalar dapat menjadi 

sumber karbohidrat, serat pangan, betakaroten dan memiliki kandungan gula yang 

cukup tinggi. Tepung ubi jalar dapat digunakan sebagai pengental dalam sup, saus, 

fabrikasi makanan dan produk roti (Ahmed et al., 2010). Selain itu, juga dapat 

digunakan untuk meningkatkan produk makanan melalui warna, rasa, pemanis 

alami dan pelengkap nutrisi. Tepung ubi jalar merupakan hancuran ubi jalar yang 

dihilangkan sebagian kadar airnya sekitar 7 % (Sarwono, 2005). Tepung ubi jalar 

mengandung 60-70% amilopektin dan 17,8 % amilosa (Montolalu et al., 2013). Ubi 

jalar yang berwarna putih lebih diarahkan untuk pengembangan tepung dan pati 

karena umbi yang berwarna cerah cenderung lebih baik kadar patinya dan warna 

tepung lebih menyerupai terigu. 
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Gambar 1. Struktur Kimia Amilosa dan Amilopektin 

(Boediono, 2012) 

 

Sifat pati dipengaruhi oleh jumlah amilosa dan amilopektin yang terdispersi, jumlah 

granula pati yang tidak terlarut, dan kapasitas pati untuk mengembang (swelling). 

Amilosa meningkatkan kekokohan struktur pati, sedangkan amilopektin 

menyebabkan kekentalan dan kekuatan gel pati. Pati dengan kandungan amilosa 

yang tinggi, akan sulit untuk tergelatinisasi karena memerlukan energi yang lebih 

besar untuk menguraikan kumpulan amilosa, gel yang bersifat opaque, lapisan film 

yang kokoh, dan strukturnya yang kuat. Amilopektin dengan struktur bercabang, 

mempunyai ikatan antar molekul yang lebih lemah dibanding dengan amilosa 

(Panlasigui et al.,1991). Semakin besar kandungan amilopektin maka pati akan 

lebih basah, lengket, dan cenderung sedikit menyerap air. Sebaliknya jika 

kandungan amilosa tinggi, pati bersifat kering, kurang lekat, dan mudah menyerap 

air (higroskopis) (Wirakartakusumah et al., 1984). Pada tepung ubi jalar terdapat 

kandungan amilopektin yang dapat mempengaruhi kekenyalan dari bakso karena 

kandungan amilopektin yang dapat membentuk gel yang liat apabila dipanaskan 

(Naruki dan Kanoni,1992). Pembentukan gel yang terjadi dapat mempengaruhi 

kekenyalan tekstur pada bakso karena gel tersebut memiliki sifat lengket dan liat. 

Terdapat beberapa bahan yang dapat digunakan sebagai bahan pengganti boraks 
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diantaranya kuning telur, putih telur, tepung sagu, tepung ubi jalar ungu, tepung ubi 

jalar putih, kimpul, umbi porang. Bahan tersebut sudah banyak digunakan dan 

diterapkan pada penelitian pembuatan bakso. Tepung ubi jalar kuning digunakan 

dalam penelitian ini karena masih belum digunakan dalam penelitian lainnya dan 

masih cukup mudah ditemukan di pasar tradisional. Selain itu tepung ubi jalar 

kuning memiliki kandungan amilosa dan amilopektin yang cukup tinggi. Sehingga 

diharapkan dari sifat-sifat amilosa dan amilopektin tersebut dapat memberikan 

pengaruh yang baik terhadap tekstur pada bakso. Penggunakan tepung ubi jalar 

diharapkan dapat menggantikan penggunaan boraks sebagai bahan pengenyal pada 

bakso dengan kandungan amilosa dan amilopektin didalamnya. Tetapi formulasi 

dari tepung ubi jalar masih perlu ditentukan dengan baik sehingga nantinya dapat 

diterima oleh masyarakat. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan 

tepung ubi jalar kuning pada pembuatan bakso daging sapi dan menentukan 

formulasi penambahan tepung ubi jalar kuning untuk menggantikan penggunaan 

boraks sehingga menghasilkan bakso dengan tingkat kekenyalan yang disukai 

masyarakat. 

  




