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1. PENDAHULUAN  

1.1.Latar Belakang Penelitian 

Banyak makanan berbasis daging dan ikan seperti bakso, nugget, sosis yang sangat 

digemari masyarakat terutama anak-anak. Namun, tren konsumsi dan produksi buah dan 

sayur pada tahun 2016 mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir hingga kurang dari 

setengah konsumsi yang telah direkomendasikan yaitu sebanyak 173 gram/hari (Buletin 

Pemantauan Ketahanan Pangan Indonesia, 2017). Angka tersebut lebih kecil dari Angka 

Kecukupan Gizi (AKG) yang telah ditetapkan yaitu sebesar 400 gram per kapita/hari. 

Khusus untuk konsumsi sayur pada masyarakat Indonesia di tahun 2016 hanya 107 gram 

per kapita/hari. Sayuran yang paling banyak dikonsumsi adalah bayam, kacang panjang, 

dan kangkung. Hal tersebut berpengaruh pada pemenuhan gizi masyarakat terutama anak-

anak. Padahal, konsumsi sayuran dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi pada anak-

anak seperti vitamin, mineral, dan zat non gizi yang dapat menjaga kebugaran dan 

mencegah penyakit. Saat ini olahan pangan yang berasal dari sayuran masih sedikit seperti 

keripik, salad, dan stik.  

 

Data dari Direktorat Jenderal Hortikultura (2012) mengatakan bahwa total produksi wortel 

segar di Indonesia tahun 2011 adalah 526.917 ton, hampir separuhnya di Jawa. Akan tetapi, 

jumlah wortel yang berlimpah tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan 

kebutuhan β-karoten. β-karoten merupakan provitamin A yang diserap di usus, disimpan 

dalam sel hati dan akan diubah menjadi vitamin A, sehingga siap digunakan jika 

dibutuhkan untuk berbagai reaksi metabolisme (Kartikasari dkk, 2015). Vitamin A di dalam 

tubuh berfungsi untuk mencegah penyakit mata karena kekurangan vitamin A seperti 

katarak. 

 

Menurut Aisiyah & Ninik (2013) kekurangan vitamin A (KVA) masih menjadi masalah 

gizi diseluruh dunia yang dapat menyebabkan terganggunya sistem kekebalan sehingga 

meningkatkan risiko sakit dan kematian. KVA dalam waktu lama dapat menyebabkan 

kebutaan pada anak-anak. Sebanyak 250.000 sampai 500.000 anak yang kekurangan 

vitamin A mengalami kebutaan setiap tahunnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 
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yaitu mengolah makanan dengan bahan pangan tinggi β-karoten (provitamin A) seperti 

wortel. Menurut Triastuti dkk (2013) proses pengolahan wortel dapat menghancurkan 

dinding selnya sehingga β-karoten lebih mudah larut dan dimanfaatkan. Beta karoten yang 

dapat dikonsumsi oleh tubuh seseorang secara normal adalah 3-6 mg per hari (Adelina dkk, 

2013). 

 

Salah satu alternatif makanan yang dapat digunakan untuk fortifikasi pangan yaitu bakso 

ikan. Bakso ikan di Indonesia sudah menjadi makanan yang populer sehingga produk 

pangan tersebut telah memegang peranan penting dalam pemenuhan zat gizi pada 

masyarakat seperti protein hewani, vitamin, dan mineral (Manurung dkk, 2017). Selain 

kandungan gizinya, bakso ikan juga memiliki rasa yang enak dan khas sehingga banyak 

masyarakat dari semua kalangan menyukainya. Bakso ikan pada penelitian ini 

menggunakan bahan baku wortel yang diolah menjadi puree, sehingga diharapkan dapat 

menambah kandungan gizi berupa β-karoten dan sifat organoleptik. Namun, penambahan 

puree wortel diduga akan mempengaruhi tingkat penerimaan dan karakteristik bakso yang 

dihasilkan.  

 

1.2.Tinjauan Pustaka 

1.2.1.Wortel  

Wortel (Daucus carota L.) pertama kali dikenal sebagai tanaman yang bermanfaat untuk 

medis, semakin lama wortel digunakan sebagai makanan. Wortel dibudidayakan sebelum 

abad ke-10 di Eropa. Warna daging wortel bermacam-macam yaitu seperti putih, kuning, 

orange, merah, ungu, atau ungu sangat gelap. Akan tetapi, wortel yang pertama kali 

dibudidayakan adalah kultivar berwarna kuning dan ungu. Wortel yang berwarna orange 

mulai dikembangkan pada abad ke-15 dan ke-16 di Eropa Tengah. Wortel tersebut paling 

banyak digunakan masyarakat karena tinggi α-karoten dan β-karoten serta sumber 

provitamin A (Dias, 2014). Menurut Munawwarah (2017) bagian yang dapat dimakan dari 

wortel adalah umbi atau akarnya. 
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Wortel memiliki karakteristik berbatang pendek dan hampir tidak tampak, akarnya berupa 

akar tunggang yang dapat berubah bentuk serta fungsi menjadi bulat dan memanjang, akar 

samping sangat sedikit yang tumbuh pada umbinya. Semakin baik mutu umbinya maka 

semakin tidak ada akar sampingnya kecuali pada ujung umbi. Tanaman wortel ini dapat 

tumbuh optimal di daerah bersuhu dingin atau pegunungan dengan ketinggian 500-1200 

meter dpl atau tergantung varietasnya. Fase pembungaan diawali dengan pembesaran atau 

pengerasan core, pembentukan rosette, dan pada stadia tersebut pembesaran umbi terhenti. 

Semakin tinggi suhu maka pembungaan semakin cepat sehingga dapat mempengaruhi 

pembesaran umbi (SNI, 2014). 

 

Umbi wortel terdapat 3 bentuk dasar yaitu nantes, chantenay, dan imperator.  Masing-

masing bentuk memiliki karakterisitik seperti: 

 Bentuk nantes memiliki umbi berbentuk peralihan antara tipe imperator dan chantenay 

yaitu bulat pendek dengan ukuran panjang 5-6 cm atau berbentuk bulat agak panjang 

dengan ukuran panjang 10-15 cm.  

 Bentuk chantenay memiliki umbi berbentuk bulat panjang dengan bagian ujungnya 

tumpul, panjang antara 15-20 cm, serta memiliki rasa manis sehingga disukai oleh 

konsumen.  

 Bentuk imperator memiliki umbi berbentuk bulat panjang dengan ujung runcing 

menyerupai kerucut, panjang umbi 20-30 cm, serta memiliki rasa kurang manis 

sehingga kurang disukai oleh konsumen.  

(Munawwarah, 2017) 

 

Umbi chantenay dapat memberikan hasil paling baik sehingga paling banyak 

dikembangkan. Kata wortel merupakan nama umum yang telah diketahui masyarakat 

Indonesia. Nama lokal wortel dibeberapa wilayah seperti daerah Jawa disebut dengan 

wertol atau wortol, khusus untuk daerah Sunda disebut bortol, serta di daerah Madura 

disebut dengan ortel (Sobari & Ferdi, 2017).  
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Gambar 1. Wortel 

 

Wortel merupakan salah satu sayuran yang berpotensi bagi kesehatan masyarakat. Hal 

tersebut dibuktikan bahwa pada wortel memiliki banyak kandungan gizi seperti yang 

ditunjukkan pada tabel berikut: 

 

Tabel 1. Komposisi Zat Gizi Wortel per 100 g 

Komposisi Zat Gizi Satuan Jumlah 

Energi Kcal 41 

Protein g 0.93 

Lemak g 0.24 

Karbohidrat g 9.58 

Serat g 2.8 

Gula total g 4.74 

Pati g 1.43 

Air g 88.29 

Aktivitas vitamin A, IU IU 16.706 

Aktivitas vitamin A µg 835 

Karoten, beta µg 8285 

Karoten, alpha µg 3477 

Sumber: USDA National Nutrient Database for Standard Reference (2018) 

 

Wortel mengandung senyawa antioksidan yang berasal dari jenis non enzimatik yang terdiri 

dari mikronutrien berupa vitamin. Vitamin yang terdapat pada wortel adalah vitamin C 

pada asam askorbat, vitamin A pada β-karoten, serta vitamin E pada α-tokoferol (Sianturi 

dkk, 2018). Vitamin C pada wortel berfungsi untuk meningkatkan penyerapan zat besi non-

heme dan melawan infeksi. Vitamin A untuk menjaga kesehatan mata karena semua 
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pigmen penglihatan yang ada pada mata berasal dari protein yang mengandung vitamin A 

(Sobari & Fathurohman, 2017). Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan untuk mencegah 

atau menghambat terjadinya penyakit degeneratif (Lamid, 2017). Selain beberapa vitamin 

tersebut, wortel juga mengandung vitamin K yang berfungsi untuk mencegah pendarahan 

(Dias, 2014).  

 

Menurut Purukan dkk (2013) prosedur pembuatan puree atau bubur wortel yang telah 

dimodifikasi diawali dengan menyiapkan wortel yang akan disortasi dengan tujuan untuk 

memisahkan wortel yang berkualitas bagus dengan wortel yang busuk, berkayu, dan 

bercabang (Purniati dkk, 2017). Kemudian wortel dicuci supaya bersih dari kotoran berupa 

tanah dan segala mikroorganisme yang terdapat didalam tanah seperti Eschericia coli, 

sehingga untuk mencegah terjadinya kontaminasi tersebut proses pencucian dilakukan 

dengan cara wortel diangkat dari air dan bukan direndam air (Saputra & Kristyanto, 2017). 

Wortel dikupas dan dipotong menggunakan pisau dengan tujuan untuk memperkecil ukuran 

wortel supaya mudah untuk dihancurkan. Tahapan selanjutnya, wortel dihaluskan 

menggunakan juicer hingga menjadi puree atau bubur wortel. Penghalusan bertujuan untuk 

memperoleh puree wortel yang halus tanpa adanya fraksi kasar dari ampas wortel. Setelah 

itu, puree wortel yang dihasilkan digunakan untuk membuat bakso ikan. 

 

1.2.2.Beta karoten 

Beta karoten dan vitamin A merupakan komponen gizi pada wortel. Beta karoten 

(C20H30O) tersusun dari 2 molekul retinol yang saling berikatan dan dapat membentuk 

provitamin A yang paling aktif dibandingkan dengan karotenoid lainnya. Karotenoid 

terdapat di dalam kloroplas tanaman, yang berperan sebagai katalisator dalam proses 

fotosintesis yang dilakukan oleh klorofil. Karotenoid paling banyak ditemukan pada  

sayuran berwarna hijau tua. Beta karoten memiliki karakteristik seperti larut dalam lemak, 

tidak larut dalam air, mudah rusak karena teroksidasi pada suhu tinggi (Kusbandari & Hari, 

2017). Beta karoten merupakan pigmen kuning yang dapat digunakan pada pemberian 

warna makanan seperti untuk memberi warna kuning pada gelatin, margarine, adonan kue, 

produk serealia, dan minuman ringan (Azrimaidaliza, 2017).  
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Kandungan gizi wortel seperti β-karoten memiliki manfaat yang dapat menurunkan resiko 

kanker prostat (Lidiyawati dkk, 2013), mencegah hipertensi, menurunkan kadar kolesterol, 

dan mengeluarkan angin dari dalam tubuh (Munawwarah, 2017). Menurut Kusbandari & 

Hari (2017) bahwa mengonsumsi β-karoten sebanyak 50 mg tiap hari dalam menu makanan 

dapat mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Beta karoten pada sayur wortel jika 

masuk kedalam pencernaan manusia akan dikonversi menjadi vitamin A yang berfungsi 

untuk meningkatkan pertumbuhan fisik, meningkatkan asupan makanan, mencegah 

kebutaan, serta meningkatkan daya tahan tubuh supaya terhindar dari infeksi yang dapat 

menyebabkan kematian (Azrimaidaliza, 2017). 

 

Vitamin A merupakan kristal alkohol berwarna kuning dan larut di dalam lemak atau 

pelarut lemak. Vitamin A pada makanan biasanya berbentuk ester retinil yang artinya 

terikat pada asam lemak rantai panjang. Vitamin A berguna pada beberapa bentuk ikatan 

kimia aktif seperti retinol (bentuk alkohol), retinal (aldehida), dan asam retinoat (bentuk 

asam) di dalam tubuh. Retinol pada vitamin A apabila dioksidasi akan berubah menjadi 

retinal, lalu retinal dapat kembali direduksi menjadi retinol. Selanjutnya, retinal dapat 

dioksidasi menjadi asam retinoat. Vitamin A memiliki karakteristik seperti tahan terhadap 

panas cahaya dan alkali, tetapi tidak tahan terhadap asam dan oksidasi. Bahan pangan yang 

mengandung vitamin A, apabila dimasak tidak banyak yang hilang, akan tetapi pada suhu 

tinggi seperti proses penggorengan dapat merusak vitamin A. Bentuk aktif vitamin A hanya 

terdapat dalam pangan hewani. Pada pangan nabati mengandung karotenoid yang 

merupakan prekursor (provitamin) vitamin A. Diantara ratusan karotenoid yang terdapat di 

alam, hanya bentuk alfa, beta, gama, serta kriptosantin yang berperan sebagai provitamin A 

(Azrimaidaliza, 2017).  

 

1.2.3.Bakso Ikan 

Bakso ikan merupakan produk olahan hasil perikanan yang menggunakan lumatan daging 

ikan atau surimi minimal 40%, kemudian dicampur dengan tepung serta bahan-bahan 

lainnya yang diperlukan serta mengalami proses pemasakan dan pembentukan (SNI, 2014). 

Bakso ikan sudah lama dikenal oleh masyarakat luas sebagai produk pangan cepat saji 
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karena dapat dikonsumsi secara langsung maupun diolah menjadi masakan yang lezat 

seperti bakso kuah, tumis bakso, dan lain sebaginya. Pada umumnya, bakso ikan yang 

terdapat dipasaran terbuat dari ikan kakap putih, karena pertumbuhannya relatif cepat 

sehingga mudah diperoleh serta permintaan pasar yang terus meningkat terhadap 

ketersediaan ikan kakap putih (Windarto dkk, 2019). Selain itu, ikan tersebut juga 

mengandung nutrisi yang dapat dilihat pada tabel 2.  

 

Tabel 2. Komposisi kimia ikan kakap putih per 100 g daging ikan 

Komposisi Kimia Persentase (%) 

Protein 20,0 

Lemak 0,7 

Karbohidrat 0,0 

Abu 2,3 

Air 77,0 

Sumber: www.panganku.org (2018) 

 

Akan tetapi, pada penelitian ini menggunakan ikan patin karena merupakan salah satu ikan 

air tawar yang paling popular untuk dikonsumsi di dunia karena kandungan gizinya sebagai 

berikut. 

 

Tabel 3. Komposisi kimia ikan patin per 100 g daging ikan 

Komposisi Kimia Persentase (%) 

Protein 17,0 

Lemak 6,6 

Karbohidrat 1,1 

Abu 0,9 

Air 74,4 

Sumber: www.panganku.org (2018) 

 

Selain itu, daging ikan patin cocok dikonsumsi orang-orang yang sedang menjalankan diet 

garam karena rendah sodium, mudah dicerna oleh usus, serta mengandung zat besi, 

mineral, dan kalsium yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Ikan patin memiliki ukuran 

per individualnya besar sehingga dapat meminimalkan biaya ketika mengolahnya 

(Komariyah dkk, 2009). Keunggulan lain dari ikan patin menurut Andriani (2014) adalah 
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terdapat kandungan asam lemak esensial yang rendah seperti DHA sebesar 4,74% dan EPA 

sebesar 0,31%. Pada bagian daging ikan patin terdapat kadar lemak total sebesar 2,55% 

hingga 3,42% dengan jumlah asam lemak tak jenuh sebesar 50%. Asam lemak tak jenuh 

tunggal pada daging ikan patin adalah asam oleat sebesar 8,43%. Asam lemak tak jenuh 

dapat mencegah resiko penyakit kardiovaskular dan dapat menurunkan kadar kolesterol 

total serta kolesterol LDL yang terdapat di dalam darah, sehingga dapat mencegah dan 

mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner.  

 

Selain ikan patin terdapat juga bahan-bahan lain seperti tepung tapioka, putih telur, garam, 

es batu, bawang merah, bawang putih, merica, pala, dan gula. Masing-masing bahan 

tersebut memiliki fungsi pada proses pembuatan bakso ikan. Tepung tapioka merupakan 

tepung yang diperoleh dari hasil pengendapan ubi kayu atau singkong dan pati. Tepung 

tapioka memiliki kandungan amilopektin yang tinggi, tidak memiliki rasa, tidak mudah 

menggumpal, memiliki suhu gelatinasi yang rendah, memiliki daya lekat yang tinggi, serta 

tidak mudah rusak atau pecah (Ahmadi dkk, 2007). Putih telur merupakan bahan pengikat 

pada adonan bakso, dapat memperbaiki tekstur, dan dapat menambah cita rasa bakso (Ruri 

dkk, 2014). Menurut Tiven & Marcus (2011) putih telur (albumen) berfungsi sebagai bahan 

pengenyal alami karena mengandung jumlah protein yang tinggi dan apabila dipanaskan 

akan menggumpal, mengkompakkan daging, serta dapat membentuk gel. 

 

Es batu berfungsi untuk memudahkan pencampuran adonan (Chakim dkk,2013). 

Penambahan es batu dilakukan selama proses penggilingan, karena selama proses tersebut 

elastisitas daging dapat terjaga dan bakso yang dihasilkan akan lebih kenyal. Biasanya es 

batu ditambahkan sebanyak 10-15% dari berat daging. Garam dapat meningkatkan daya 

mengikat air, menambah cita rasa pada produk bakso, sebagai pengawet, melarutkan 

protein, serta dapat memperbaiki tekstur dan warna jika penambahannya sebesar 2-3%. 

Bawang putih (Allium sativum) berfungsi sebagai penambah aroma, meningkatkan daya 

awet pada bahan makanan, meningkatkan cita rasa pada produk, dan juga meningkatkan 

selera makan. Merica (Papernigrum) berfungsi sebagai penyedap makanan dan 

memperpanjang umur simpan pada makanan (Ayustaningwarno, 2014). Bumbu lain seperti 
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pala, gula, dan bawang merah merupakan berfungsi untuk memberikan cita rasa pada bakso 

ikan.  

 

1.3.Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk memperoleh formulasi yang tepat berdasarkan 

tingkat kesukaan anak-anak terhadap bakso ikan yang ditambah dengan puree wortel serta 

(2) untuk mengetahui karakteristik bakso hasil formulasi tersebut secara fisik dan kimia. 


