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   BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELKANG MASALAH 

 Bakso merupakan salah satu produk olahan hasil ternak yang bergizi tinggi 

dan banyak digemari masyarakat. Produk olahan bakso pada umumnya 

menggunakan bahan baku daging dan tepung. Daging yang biasanya dipakai 

adalah sapi, ayam dan ikan sedangkan tepung yang biasanya dipakai yaitu 

tepung tapioka. Penggunaan daging selain ketiga sumber tersebut, sebelum 

lazim dilakukan dan akan memunculkan suatu peluang usaha baru yang dapat 

menciptakan varian baru produk bakso (Kusnadi et al., 2012). 

  Saat mengolah makanan selalu diusahakan untuk menghasilkan produk 

makanan yang disukai dan bermutu baik serta aman untuk dikonsumsi. Karena 

itu, pada proses pembuatannya sering dilakukan penambahan “bahan 

tambahan makanan” atau BTM yang sering disebut zat aktif kimia (food 

additive) antara lain bahan pengawet, pengenyal, pewarna, dan lain-lain (Syah, 

2005). 

Daging sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, karena daging 

merupakan bahan pangan yang berasal dari hewani dan banyak yang 

mengkonsumsi. Daging merupakan salah satu komoditi peternakan yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani karena mengandung 

protein bermutu tinggi dan mampu memenuhi zat gizi yang dibutuhkan oleh 

tubuh. Selain itu, daging juga mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, dan 

mineral (Untoro et al., 2012). 

Mutu dan kualitas daging akan mengalami penurunan dapat dicegah 

dengan cara penanganan  dan  pengolahan. Salah satu hasil pengolahan daging  

adalah bakso. Bakso adalah produk makanan berbentuk bulat atau lainnya 

yang diperoleh dari campuran daging ternak (kadar daging tidak kurang dari 

50%) dan pati atau serealia dengan atau tanpa penambahan bahan makanan 

lain, serta bahan tambahan makanan yang diijinkan (SNI No. 01-3818, 1995). 

Faktor lain yang berpengaruh pada kualitas bakso adalah kualitas daging, 
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bahan mentah, tepung yang digunakan, bahan-bahans tambahan dan 

perbandingan  adonan serta cara pemasakan (Untoro et al., 2012). 

Keberadaan BTM (Bahan Tambahan Makan) adalah untuk membuat 

makanan tampak lebih berkualiatas, lebih menarik, serta rasa dan teksturnya 

lebih sempurna. Zat-zat itu ditambahkan dalam jumlah sedikit, namun 

hasilnya memuaskan bagi konsumen dan  produsen (Leni, 2008). 

Zat kimia yang digunakan dalam pengawetan pangan terbagi dalam dua 

kelompok; komponen makanan biasa seperti gula dan garam, dan berbagai 

bahan khusus yang mencegah atau memperlambat kerusakan pangan 

(Winarno, 1994 dan Hermana, 1991). 

Beberapa bahan atau zat yang sering disalahgunakan dalam pengolahan 

makanan karena bersifat toksis antara lain boraks, formalin dan rhodamine B. 

Boraks bersifat antiseptik sehingga sering dimanfaatkan sebagai pengawet, 

sekaligus sebagai pengenyal makanan misalnya pada lontong, bakso, dan mie 

basah, namun dapat merusak sistem saraf pusat dan serebrospinal. Gejala 

keracunan boraks adalah pusing, badan malas, depresi, delirium, muntah, 

diare, kram, kejang, koma, kolaps dan sianosis (Yuliariti, 2007 dan Khamid, 

2006). 

Boraks adalah senyawa dengan nama kimia Natrium Tetraborat (NaB4O7), 

berbentuk padat, jika terlarut dalam air akan menjadi natrium hidroksida dan 

asam borat (H3BO3). Dengan demikian bahaya boraks identik dengan bahaya 

asam borat. Asam borat adalah hablur, serbuk hablur putih atau sisik 

mengkilap tidak berwarna , kasar ,tidak berbau, rasa agak asam, dan pahit 

kemudian manis yang berkhasiat sebagai antiseptikum ekstern (Depkes RI, 

1979). Istilah boraks di jawa barat dikenal juga dengan mana ‘’bleng’’, di 

jawa tengah dan jawa timur dikenal dengan nama ‘’pijer’’. Digunakan/ 

ditambahkan kedalam pangan/ bahan pangan sebagai pengenyal ataupun 

sebagai pengawet (Wisnu,  2006). 

Boraks banyak digunakan dalam pembuatan berbagai makanan seperti 

bakso, mie basah, pisang molen, lemper, siomay, lontong, ketupat, dan 

pangsit. Penggunaan boraks sebagai bahan tambahan selain dimaksudkan 
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untuk bahan pengawet juga dimaksudkan untuk membuat bahan menjadi lebih 

kenyal dan memperbaiki penampilan (Sri, 2006). 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 722/MenKes/Per/IX/88 

tentang bahan tambahan makanan, boraks termasuk bahan yang berbahaya dan 

beracun sehingga tidak boleh digunakan sebagai bahan tambahan makanan. 

Maraknya penyalahgunaan boraks yang ditambahkan pada makanan seperti 

bakso untuk mencapai suatu kualitas terbaik yang belum tentu aman untuk 

dikonsumsi, sehingga dilakukan survei yang untuk memberikan masukan dan 

sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat Bangil 

khususnya siswa sekolah dasar terhadap bakso yang mengandung boraks oleh 

karena itu, peneliti ingin melekukan penelitian tentang survei kandungan 

boraks dalam bakso daging sapi di sekolah dasar di Kecamatan Bangil-

Pasuruan. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada kandungan boraks pada bakso daging yang beredar di SD 

Kecamatan Bangil- Pasuruan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kandungan boraks pada bakso daging yang beredar di 

SD Kecamatan Bangil - Pasuruan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai informasi bagi konsumen untuk mengetahui keamanan bakso 

daging yang beredar dan juga sebagai informasi bagi produsen dalam hal 

penambahan bahan pengenyal dan pengawet ke dalam produknya. 

2. Sebagai bahan masukan memberikan pengalaman meneliti masalah bakso 

daging yang mengandung boraks. 

 

 

 


