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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Edible Coating Aktif 

Edible coating adalah lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang dapat  

dimakan, dibentuk di atas komponen makanan yang berfungsi sebagai  penghambat 

transfer massa (misalnya kelembaban, oksigen, lemak dan zat terlarut) dan atau 

sebagai carrier bahan makanan atau aditif dan atau untuk  meningkatkan 

penanganan makanan. Edible coating dapat bergabung dengan bahan tambahan 

makanan dan substansi lain untuk mempertinggi kualitas warna, aroma dan tekstur 

produk, untuk mengontrol pertumbuhan mikroba, serta untuk meningkatkan 

seluruh kenampakan agar menjadi edible coating aktif. Asam Benzoat, natrium 

benzoat, asam sorbet, potassium sorbet, dan asam propionate merupakan beberapa 

antimikroba yang ditambahkan pada  edible coating untuk menghambat 

pertumbuhan  mikroba. Asam sitrat, asam askorbat, danester lainnya, Butylated 

Hydroxynisole (BHA), Buthylated Hydroxytoluen (BHT), Tertiary Butylated 

Hydroxyquinone (TBHQ) merupakan beberapa antioksidan yang ditambahkan 

pada edible film untuk meningkatkan kestabilan dan mempertahankan komposisi 

gizi dan warna makanan dengan mencegah oksidasi ketengikan, degradasi, dan 

pemudaran  warna (discoloration) (Ayu, 2010). 

Kemasan aktif adalah teknik pengemas yang memiliki kemampuanaktif 

untuk menunjukkan mutu produk yang dikemas. Pengemasan aktif biasanya 

mempunyai bahan penyerap O2, penyerap atau penambah O2, ethanol emitters, 

penyerap etilen, penyerap air, bahan antimikroba, bahan penyerap dan yang dapat  

mengeluarkan aroma/flavor dan pelindung cahaya (Ridawati,dkk,2005). 
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Kemasan antimikroba merupakan suatu kemasan yang dapat menghentikan, 

menghambat, mengurangiatau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme 

patogen pada makanan dan bahan kemasan. Berbagaipenelitian menunjukkan 

bahwa edible coating/filmdapat berfungsi sebagai pembawa (carrier) 

aditifmakanan, seperti bersifat sebagai agens antipencoklatan,antimikroba, 

pewarna, pemberi flavor, nutrisi, dan bumbu(Li dan Barth 1998;Pranoto et al. 2005; 

Rojas-Grau et al.2009). 

Penggunaan bahan antimikroba alami cenderungmeningkat karena 

konsumen semakin peduli terhadapkesehatan dan potensi bahaya dari pengawet 

sintetis(Suppakul et al. 2003). Beberapa jenis bahan antimikrobayang dapat 

ditambahkan ke dalam pengemas Edibleantara lain adalah rempah-rempah dalam 

bentuk bubuk maupun minyak atsiri seperti kayu manis, lada, cengkih,oregano 

(Rojas-Grau et al.2007; Kechichian et al.2010),minyak basil (Suppakul et al. 2003), 

minyak serai (Maizuraet al.2007), bawang putih (Pranoto et al. 2005), 

dankomponen minyak atsiri (Rojas-Grau et al. 2007). Bahanaktif minyak atsiri 

seperti karvakrol, sinamaldehida, dansitral memiliki sifat antimikroba yang kuat 

(Massilia et al. 2008). 

Kemasan antibakteri dapat menghambat pertumbuhan bakteri pathogen atau 

organisme perusak pada permukaan makanan dan dapat memperpanjang masa 

simpan pada makanan yang dikemas (Lee et al., 2004). Substansi antibakteri yang 

disatukan dalam material kemasan dapat mengontrol kontaminasi mikroba dengan 

menghambat tingkat pertumbuhan dan pertumbuhan populasi maksimum dan atau 

memperpanjang faselag pada bakteri target atau menonaktifkan mikroorganisme 

(Quintavalla and Vicini, 2002).  
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Proses pembuatan edible coating dimulai dari persiapan aquades yang akan 

di panaskan dan mencampur bahan seperti pati- patian dan penambahan plasticizer 

kemudian dipanaskan pada suhu 70oC – 85oC selama ±15 menit. Setelah itu di 

dinginkan pada suhu 30oC. Kemudian larutan edible coating  siap di aplikasikan 

dengan cara penyemprotan atau pencelupan (Paramawati, 2001). 

Coating merupakan lapisan tipis yang dibuat untuk melapisi bahan 

makanan. Bahan ini digunakan di atas atau di antara produk dengan cara 

membungkus, merendam, menyikat atau menyemprot, untuk memberikan tahanan 

yang selektif terhadap transmisi gas dan uap air, serta memberikan perlindungan 

terhadap kerusakan mekanis (Baldwin dkk, 2012). 

Cara pengaplikasian coating tergantung dari bentuk, ukuran dan sifat dari 

produk yang ingin dilapisi (Susanto dan Sucipto, 1994).Menurut Donhowe dan 

Fenemme (1994), metode untuk aplikasi coating pada buah dan sayuran terdiri dari 

beberapa cara, yakni metode pencelupan (dipping), pembusaan, penyemprotan 

(spraying), penuangan (casting), dan aplikasi penetesan terkontrol. Metode 

pencelupan (dipping) merupakan metode yang paling banyak digunakan terutama 

pada sayuran, buah, daging, dan ikan, dimana produk dicelupkan ke dalam larutan 

yang digunakan sebagai bahan coating. 

 

2.2 Bahan – Bahan Pembuatan Edible 

2.2.1  Karakteristik Pati Jagung 

Jagung dapat digolongkan menjadi empat jenis berdasarkan sifat patinya 

yaitu pati jagung normal mengandung 74-76% amilopektin dan 24-26% amilosa, 

jenis pulut (waxy) mengandung 99% amilopektin, sedangkan jenis jagung 
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amilomaize hanya mengandung 20% amilopektin dan 80% amilosa dan jagung 

manis mengandung sukrosa disamping pati (Nur, 2006).  

Menurut Winarno (1980) pati terdiri atas dua fraksi yang dapat dipisahkan 

oleh air panas. Fraksi terlarut disebut amilosa dan fraksi tidak terlarut disebut 

amilopektin.. Baik amilosa maupun amilopektin disusun oleh monomer α-D-

glukosa yang berikatan satu sama lain melalui ikatan glikosidik. Perbedaan antara 

amilosa dan amilopektin terletak pada pembentukan percabangan pada struktur 

linearnya, ukuran derajat polimerisasi, ukuran molekul dan pengaturan posisi pada 

granula pati. Amilosa dan amilopektin berperan dalam menentukan karakteristik 

fisik, kimia dan fungsional pati. Amilosa berkontribusi terhadap karakteristik gel 

karena kehadiran amilosa berpengaruh terhadap pembentukan gel (Parker, 2003).  

Pati jagung terdiri atas dua jenis polimer glukosa, yaitu amilosa dan 

amilopektin. Amilosa merupakan rantai unit-unit D-glukosa yang panjang dan tidak 

bercabang, digabungkan oleh ikatan α(1→4), sedangkan amilopektin strukturnya 

bercabang. Ikatan glikosidik yang menggabungkan residu glukosa yang berdekatan 

dalam rantai amilopektin adalah ikatan α(1→4), tetapi titik percabangan 

amilopektin merupakan ikatan α(1→6). (Anonim, 2008). Kandungan amilosa dan 

amilopektin dari berbagai sumber pati dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1.Kandungan amilosa dan amilopektin dari berbagai jenis pati. 

Sumber Pati  Amilosa (%) Amilopektin (%) 

Sagu 27 73 

Jagung 28 72 

Beras 17 83 

Kentang 21 79 

Gandum 28 72 

Ubi Kayu 17 83 

Sumber: Herlina dalam Noerdin (2004)  

 

Pati jagung mempunyai ukuran granula yang cukup besar dan tidak 

homogen yaitu 1-7 µm untuk yang kecil dan 15-20 µm untuk yang besar. Granula 

besar berbentuk oval polihedral dengan diameter 6-30 µm. Granula pati yang lebih 

11 kecil akan memperlihatkan ketahanan yang lebih kecil terhadap perlakuan panas 

dan air dibanding granula yang besar (Singh et al, 2005). Proses pembuatan pati 

meliputi pemipilan biji, pencucian dan penyaringan kulit luar, penggilingan 

(diblender), perendaman, penyaringan, pengendapan filtrat, dan pengeringan pati. 

Granula pati dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk dan ukuran granula pati jagung dipengaruhi oleh sifat biokimia 

darikhloroplas atau amyloplasnya. Sifat birefringenceadalah sifat granula patiyang 

Gambar 1. Granula pati jagung dan pati umbi lainnya 

(wordpress, 2011) 
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dapat merefleksi cahaya terpolarisasi sehingga di bawah mikroskoppolarisasi 

membentuk bidang berwarna biru dan kuning.French (1984) menyatakan, warna 

biru dan kuning pada permukaangranula pati disebabkan oleh adanya perbedaan 

indeks refraktif yang dipengaruhi oleh struktur molekuler amilosa dalam pati. 

Bentuk heliks dariamilosa dapat menyerap sebagian cahaya yang melewati granula 

pati.Bentuk granula merupakan ciri khas dari masing-masing pati. Sifat fisik dan 

kimia dari berbagai jenis pati dapat dilihat di Tabel 2. 

Tabel 2. Sifat fisik dan kimia dari berbagai jenis pati 

Jenis Pati Bentuk 

Granula 

Ukuran 

Granula 

(µm) 

Kandungan  Rasio Suhu 

Gelatinisasi 

(oC) 

   Amilosa Amilopektin  

Arrowroot Oval 10.05±0.32 19 81 72.7-75.9 

Oats - - 27 73 56-62 

Sorghum  - 21-34 66-79 69-75 

Gandum Elips 2-35 25 75 52-85 

Sagu Elips 

agak 

terpotong 

20-60 27-23 73 - 

Ubi jalar Poligonal 16-25 18 82 88.5 

Kentang Bundar 15-100 24 76 58-65 

Pati 

Jagung 

Polygonal 5-25 26 74 62-80 

Sumber: Belitz dan Grosch (1999) 

Juliano danKongseree (1968) mengemukakan bahwa tidak ada hubungan 

yang nyataantara gelatinisasi dengan ukuran granula pati, tetapi suhu 

gelatinisasimempunyai hubungan dengan kekompakan granula, kadar amilosa, dan 

amilopektin. Granulapati yang lebih kecil akan memperlihatkan ketahanan yang 

lebih kecilterhadap perlakuan panas dan air dibanding granula yang 

besar.Pengamatan dengan DSC (Differential Scanning Calorimeter) pada berbagai 

ukuran granula memperlihatkannilai entalpi dan kisaran suhu gelatinisasi yang 

lebih rendah dari ukurangranula yang lebih besar (Singh et al. 2005). 
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2.2.2 Plasticizer 

Plasticizer merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam bahan pembentuk 

edible film. Penggunaannya dapat meningkatkan fleksibilitas, menurunkan gaya 

intermolekuler sepanjang rantai polimernya, sehingga film akan lentur ketika 

dibengkokkan (Garcia, et al. dalam Rodriguez, et al. 2006). Damat (2008) 

mengemukakan bahwa karakteristik fisik edible film dipengaruhi oleh jenis bahan 

serta jenis dan konsentrasi plasticizer. Plasticizer dari golongan polihidrik alkohol 

atau poliol diantaranya adalah gliserol dan sorbitol (Harris, 2001). Komponen 

penyusun edible coatingmempengaruhi secara langsung bentuk morfologi maupun 

karakteristik pengemas yang dihasilkan. Komponen utama penyusun edible 

coatingdikelompokkan menjadi tiga, yaitu hidrokoloid, lipida dan ko mpo sit. 

Bahan-bahan tambahan yang sering dijumpai dalam pembuatan edible 

coatingadalah antimikrobia, antioksidan, flavour dan pewarna. (Julianti dan 

Nurminah, 2007). 

 Penambahan plasticizer dapat menurunkan kekuatan intermolekuler dan 

meningkatkan fleksibilitas film dan menurunkan sifat barrier film. Gliserol dan 

sorbitol merupakan plasticizer yang efektif karena memiliki kemampuan untuk 

mengurangi ikatan hidrogen internal pada ikatan intermolekuler, plasticizer 

ditambahkan pada pembuatan edible film untuk mengurangi kerapuhan, 

meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan film terutama jika disimpan pada suhu 

rendah (Sarah, 2008). 

Plasticizer adalah bahan organik dengan berat molekul rendah yang  

ditambahkan dengan maksud untuk memperlemah kekakuan dari polimer, 

sekaligus meningkatkan flesibilitas dan sekstensibilitas polimer. Plasticizer larut 
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dalam tiap-tiap rantai polimer sehingga akan mempermudah gerakan molekul 

polimer dan bekerja menurunkan suhu transisi gelas (Tg), suhu kristalisasi atau 

suhu pelelehan dari polimer. Pada daerah diatas Tg, bahan polimer menunjukkan 

sifat fisik dalam keadaan lunak (soft) seperti karet, sebaliknya dibawah Tg polimer 

dalam keadaan sangat stabil seperti gelas (Paramawati, 2001). 

Salah satu plasticizer yang dapat digunakan dalampembuatan edible coating 

adalah gliserol. Penggunaan gliserol yang terbaik pada pembuatan edible coating 

yaitu 10% b/v pati (Huri, dkk, 2014). Menurut Gontard dkk (1993) dalam Budiman 

(2009), gliserol efektif digunakan sebagai plasticizer pada hidrofilik film. 

Penambahan gliserol akan menghasilkan film yang lebih fleksibel dan halus. 

Gliserol dapatmeningkatkan permeabilitas film terhadap uap air karena sifat 

gliserol yang hidrofilik. Gliserol adalah alkohol terhidrik. Nama lain gliserol adalah 

gliserin atau 1,2,3-propanetriol atau CH2OHCHOHCH2OH. Gliserol tidak 

berwarna, tidak berbau, rasanya manis, bentuknya liquid sirup, meleleh pada suhu 

17,8oC, mendidih pada suhu 290oC dan larut dalam air dan etanol. Sifat gliserol 

higroskopis, seperti menyerap air dari udara, sifat ini yang membuat gliserol 

digunakan pelembab pada kosmetik. Gliserol terdapat dalam bentuk ester 

(gliserida) pada semua hewan, lemak nabati dan minyak (Anonim, 2004). Gliserol 

termasuk jenis plasticizer yang bersifat hidrofilik, menambah sifat polar dan mudah 

larut dalam air (Huri dan Nisa, 2014).Gliserol yang diperoleh dari hasil penyabunan 

lemak atau minyak adalah suatu zat cair yang tidak berwarna dan mempunyai rasa 

yang agak manis, larut dalam air dan tidak larut dalam eter (Poedjiadi, 2006). 



13 
 

2.2.3 Bawang Putih Sebagai Bahan Aktif 

Bawang putih (Allium sativum) adalah herba semusim berumpun yang 

mempunyai ketinggian sekitar 60 cm. Tanaman ini banyak ditanam di ladang-

ladang di daerah pegunungan yang cukup mendapat sinar matahari. Batangnya 

batang semu dan berwarna hijau. Bagian bawahnya bersiung-siung, bergabung 

menjadi umbi besar berwarna putih. Tiap siung terbungkus kulit tipis dan kalau 

diiris baunya sangat tajam. Daunnya berbentuk pita (pipih memanjang), tepi rata, 

ujung runcing, beralur, panjang 60 cm dan lebar 1,5 cm. berakar serabut. bunganya 

berwarna putih, bertangkai panjang dan bentuknya payung. B. 

Tanaman bawang putih dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 700 - 

1000 meter di atas permukaan laut. Suhu lingkungan yang paling sesuai adalah 15 

– 25oC, namun tanaman ini masih dapat tumbuh pada suhu 27 – 30oC. Tanaman ini 

merupakan tanaman semusim, berbentuk rumput dengan tunas-tunas batang 

berubah bentuk menjadi umbi kecil atau umbi lapis. Umbi pada bawang putih 

merupakan batang semu yang berfungsi sebagai tempat penyimpan makanan 

cadangan dan berada di atas discus. Umbi bawang putih terdiri dari beberapa siung. 

Siung-siung ini dibungkus selaput tipis yang berlapis dan mengumpul, sehingga 

umbi seolah-olah tampak besar. Bawang putih merupakan tanaman yang tumbuh 

tegak dengan tinggi dapat mencapai 30-60 m dan membentuk rumpun sebagaimana 

warga kelompok monokotil, sistem perakarannyaa tidak berupa akar tunggang, 

melainkan akar serabut yang tidak panjang, dengan perakaran yang demikian 

bawang putih tidak tahan terhadap kekeringan. Akar bawang putih mempunyai 

panjang maksimum sekitar 10 cm. Daunnya panjang, pipih dan   agak melipat    ke 

dalam  arah  membujur. Banyaknya  daun  7 – 10  helai  per  tanaman.                       
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Kelopak-kelopak daunnya meskipun tipis tetapi kuat dan membungkus kelopak-

kelopak daun di dalamnya yang lebih muda sehingga membentuk batang semu. 5 

Bagian dasar siung/umbi pada hakikatnya adalah batang pokok tidak 

sempurna/rudimeter. Dari batang ini muncul akar-akar serabut mempunyai akar 

pengisap makanan semata dan bukan pencari air dalam tanah. Berikut gambar 

bawang putih pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut (Syamsiah dan Tajudin, 2003) klasifikasi bawang putih adalah sebagai 

berikut: 

Divisio  : Spermatophyta  

Sub divisio  : Angiospermae  

Kelas   : Monocotyledonae  

Bangsa  : Liliales  

Suku   : Liliaceae  

Marga   : Allium  

Jenis   : Allium sativum  

Gambar 2. Bawang Putih (litbang Deptan, 2008) 
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Bawang putih memiliki setidaknya 33 komponen sulfur, beberapa enzim, 

17 asam amino dan banyak mineral, contohnya selenium. Bawang putih memiliki 

komponen sulfur yang lebih tinggi dibandingkan dengan spesies Allium lainnya. 

Komponen sulfur inilah yang memberikan bau khas dan berbagai efek obat dari 

bawang putih (Londhe, 2011). Komposisi kimia bwang putih tersaji pada Tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi Kimia Bawang Putih dalam 100 gram 

Bahan Jumlah 

Air 66,2 g 

Kalori 95,0 kal 

Protein 4,5 g 

Lemak 0,2g 

Karbohidrat 23,1 g 

Kalsium 26 g 

Fosfor 15 mg 

Besi 1,4 mg 

Kalium 346 mg 

Sumber : Syamsiah dan Tahudin, 2003 

 

Bawang putih memiliki aktivitas melawan banyak bakteri gram negatif 

dan bakteri gram positif. Beberapa bakteri yang telah diuji sensitivitasnya 

terhadap bawang putih antara lain ialah Escherichia, Salmonella,Staphylococcus, 

Streptococcus, Klebsiella, Proteus, Bacillus, Clostridium dan Mycobacterium 

tuberculosis (Bayan, 2013). 

Louis Pasteur merupakan orang pertama yang menemukan efek antibakteri 

dari jus bawang putih. Bawang putih dipercayai memiliki aktivitas antibakteri 

berspektrum luas (Stavelikova, 2008). Kemampuan antibakteri ini diyakini 

dikarenakan adanya zat aktif Allicin dalam bawang putih (Cai et al., 

2007).Kemampuan bawang putih sebagai antibakteri juga didukung oleh penelitian 

Yamada dan Azama (1977) yang menyatakan bahwa selain bersifat                     

antibakteri, bawang putih juga bersifat antijamur. Kemampuan bawang putih ini 
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berasal dari zat kimia yang terkandung di dalam umbi. Komponen kimia tersebut 

adalah Allicin. Allicin berfungsi sebagai penghambat atau penghancur berbagai 

pertumbuhan jamur dan bakteri (Anonymous, 2004). 

Kandungan Allicin yang terdapat pada bawang putih, bila bergabung dengan 

enzim allinase akan bereaksi sebagai antibakteri. Karena kandungan ini terdapat 

dalam bawang putih, telah dilaporkan bahwa bawang putih lebih efektif daripada 

penisilin dan mempunyai efek yang baik etrhadap Streptococcus, Staphylococcus, 

dan mikroorganisme yang berpengaruh dalam menyebabkan penyakit kolera, 

disentri dan enteristis (Anonymous, 2004). 

Sivam (2001) mengemukakan pada pengujian invitro, allicin aktif 

menghambat bakteri gram negatif anrtara lain E.coli, Proteus spp., Salmonella, 

Citrobacter, Enterobacter,Pseudomonas, Klebsiella.. Bakteri gram positif 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonie, Bacillus anthracis. Zat anti 

bakteri lain yang terdapat pada bawang putih yaituflavonoid. Kegunaan flavonoid 

adalah sebagai antimikroba, antivirusdan antijamur. Flavonoid mengandung 

senyawa fenol. Fenolmerupakan suatu alkohol yang bersifat asam sehingga disebut 

jugaasam karbolat. Fenol memiliki kemampuan untuk mendenaturasikanprotein 

dan merusak membran sel. Fenol berikatan dengan proteinmelalui ikatan hidrogen 

sehingga mengakibatkan struktur proteinmenjadi rusak. Sebagian besar struktur 

dinding sel dan membran selbakteri mengandung protein dan lemak (Ary, 2007). 

Allicin dalam menghambat pertumbuhan bakteri ialah dengan cara 

menghambat secara total sintesis RNA bakteri. Walaupun sintesis  DNA dan 

protein juga mengalami penghambatan sebagian oleh Allicin, nampaknya RNA  
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bakteri merupakan target utama Allicin (Deresse, 2010). Allicin merupakan 

senyawa yang bersifat tidak stabil, senyawa ini dalam waktu beberapa jam akan 

kembali dimetabolisme menjadi senyawa sulfur lain seperti vinyldithiines dan 

Diallyl disulfide (Ajoene) yang juga memiliki daaya antibakteri berspektrum luas, 

namun dengan aktivitas yang lebih kecil (Dusica, 2011). 

2.3 Bakso Ikan 

Definisi dari SNI menyebutkan bahwa bakso merupakan makanan 

berbentuk bulatan atau lain yang diperoleh dari campuran daging ternak (kadar 

daging tidak kurang dari 50%) dan pati atau serelia dengan atau tanpa penambahan 

makanan yang diizinkan (BSN, 1995). Bakso dapat dibuat dari berbagai macam 

daging yaitu daging sapi, daging ayam, daging ikan, maupun daging kelinci. 

Perbedaan daging penyusun ini nantinya akan mempengaruhi jenis bakso tersebut 

(Wibowo, 2009). 

Kriteria bakso Ikan yang baik dapat dilihat dari syarat mutu bakso yang 

terdapat didalam SNI 01-7266.1-2006yaitu mulai dari bentuknya bulat halus, 

berukuran seragam, bersih, dan tidak kusam. Kemudian warnanya merata tanpa ada 

warna asing, rasanya lezat,enak dan rada ikan dominan sesuai jenis ikan yang 

digunakan. Aromanya bau khas ikan segar rebus dan teksturnya elastis, tidak 

lembek, tidak basah berair dan tidak rapuh.Persyaratan mutu dan keamanan pangan 

bakso ikan ditampil kan pada Tabel 4. 
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Tabel 4.Persyaratan mutu dan keamanan pangan bakso ikan 

Komposisi Satuan Kadar 

Air % 70,85 

Lemak % 0,31 

Protein % 6,95 

Karbohidrat % - 

Abu % 1,75 

Garam % - 

Cemaran Mikroba :   

ALT (Angka Lempeng Total) Koloni/g Maksimal 5,0x104 

Escherichia coli APM/g Maksimal < 3,6 

Salmonella Per25/g Negatif 

Staphylococcus aureus Koloni/g Maksimal 1000 

Uji kimia :   

Raksa (Hg) Mg/kg Maksimal 0,5 

Timah hitam (Pb) Mg/kg Maksimal 2 

Uji fisika   

Suhu Pusat   ○C Maksimal -18 

Sumber: SNI 01- 7266.1-2006 

 

Bakso ikan adalah produk pangan yang terbuat dari bahan utama daging 

ikan yang dilumatkan, dicampur dengan bahan-bahan lainnya, dibentuk bulat- 

bulatan dan selanjutnya direbus. Berbeda dengan sosis, bakso dibuat tanpa 

mengalami proses curing, pembungkusan maupun pengasapan. Bakso berdasarkan 

nama dagingnya dibedakan atas tiga, yaitu bakso ikan, bakso ayam dan bakso sapi 

( Anonim, 2010). 

2.4 Bahan - Bahan Pembuatan Bakso Ikan 

a. Ikan Tuna 

Ikan tuna adalah jenis ikan dengan kandungan protein yang tinggi dan lemak 

yang rendah. Ikan tuna mengandung protein antara 22,6 - 26,2 g/100 g daging. 

Lemak antara 0,2 - 2,7 g/100 g daging. Di samping itu ikan tuna mengandung 

mineral kalsium, fosfor, besi dan sodium, vitamin A (retinol), dan vitamin B 

(thiamin, riboflavin dan niasin) Departemen of Health Education and Walfare (1972 

yang diacu Maghfiroh, 2000). 
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Kesegaran ikan merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan 

Keseluruhanmutu daripada suatu produkperikanan. Mutu kesegarandapat 

mencakuprupa atau kenampakan, rasa, bau, dan juga tekstur yang secara sadar 

ataupun tidaksadar akan dinilai oleh pembeli atau pengguna dari produk tersebut 

(Winarni dkk.,2003). Tingkat kesegaran ikan selanjutnya akan sangat menentukan 

peruntukan ikantersebut dalam proses pengolahan dan sekaligus menentukan nilai 

jual ikan (Surti danAri, 2004). 

a. Bahan Pengisi 

Bahan pengisi merupakan bahan bukan daging yang biasa ditambahkan 

dalam pembuatan bakso. Fungsi bahan pengisi adalah memperbaiki sifat emulsi, 

mereduksi penyusutan selama pemasakan, memperbaiki sifat fisik dan cita rasa, 

serta menurunkan biaya produksi, meningkatkan daya ikat air, meningkatkan 

flavor, meningkatkan karakteristik fisik dan kimiawi serta sensori produk (Tazwir, 

1992 dan Soeparno, 1998). Menurut Badan Standarisasi Nasional (1995), 

penggunaan bahan pengisi dalam adonan bakso maksimum 50% dari berat daging. 

b. Bumbu - bumbu 

Bumbu adalah bahan-bahan sebagai penyedap makanan yang berfungsi 

untuk membangkitkan selera makan, yang digunakan dalam keadaan segar atau 

basah. Bumbu ini berasal dari bahan makanan hewani maupun dari tumbuh-

tumbuhan.Bumbu dan rempah-rempah merupakan hasil kekayaan alam yang ada 

dan banyak dijumpai di Indonesia. Bumbu dan rempah-rempah biasanya digunakan 

untuk bahan penyedap masakan dan banyak juga yang menjadikan serta 

menggunakan   bumbu   dan   rempah -  rempah   sebagai   bahan baku pembuatan                       
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obat dan jamu. Mhd. Akbar Hasibuan (2011) mengatakan, Bumbu (Herb) adalah 

tanaman aromatik yang ditambahkan pada makanan sebagai penyedap dan 

pembangkit selera makan dan biasanya digunakan dalam keadaan masih segar. 

Menurut Widyaningsih dan Murtini (2006), garam dapur berfungsi untuk 

memperbaiki cita rasa, melarutkan protein, dan sebagai pengawet. Tekstur, warna, 

dan rasa dapat diperbaiki dengan menggunakan garam sebanyak 2-3%. Konsentrasi 

garam dapur yang digunakan biasanya 2,5% dari berat daging dan konsentrasi 

bumbu penyedap sekitar 2% dari berat daging (Wibowo, 2009). 

Merica atau lada (Paper nigrum) termasuk divisi Spermatophyta yang 

sering ditambahkan dalam bahan pangan sebagai penyedap masakan dan 

memperpanjang daya awet makanan. Cita rasa pedas dan aroma yang khas dapat 

terbentuk dengan penambahan lada. Senyawa kimia yang terdapat dalam lada 

adalah saponin, flavonoida, minyak atsiri, kavisin, resin, amilum, dan minyak lada 

(Hasiltjandra, 2013 dan Rismunandar, 1993). 

c. Air 

Penambahan air pada adonan bakso diberikan dalam bentuk es batu atau air 

es, supaya suhu adonan selama penggilingan tetap rendah. Dalam adonan, air 

berfungsi melarutkan garam dan menyebarkan secara merata keseluruh bagian 

masa daging, memudahkan ekstraksi protein dari daging dan membantu dalam 

pembentukan emulsi. Air ditambahkan sampai adonan mencapai tekstur yang 

dikehendaki.  Jumlah penambahan air dipengaruhi oleh jumlah tepung yang 

ditambahkan (Anonim, 2010). 
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2.5 Cara Pembuatan Bakso Ikan 

Pada prinsipnya pembuatan bakso terdiri dari empat tahap, yaitu 

penghancuran daging, pembuatan adonan, pencetakan, dan pemasakan. 

Penghancuran daging dapat dilakukan dengan cara mencacah atau menggiling 

sampai lumat atau halus (Indrarmono, 1987 ; Pandisurya, 1983 ; dan Wilson, dkk., 

1981). Pembentukan adonan dapat dilakukan dengan mencampur seluruh bagian 

bahan kemudian menghancurkannya sehingga membentuk adonan atau 

menghancurkan daging bersamaan dengan garam dan bumbu lain terlebih dahulu, 

baru kemudian dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya (Koswara, dkk., 2001). 

Tahap – tahap pembuatan bakso ikan menurut Suntari (2013) yaitu: 

a. Penyusunan bahan bakso 

Komposisi penyusun bakso tergantung pada rasa bakso yang diinginkan. 

Semakin banyak kandungan ikan , semakin enak rasa baksonya. 

b. Penggilingan Ikan Menjadi Bakso 

Bubur ikan di aduk dan lebih dihaluskan di dalam bagian alat pencampur 

adonan. Setelah bubur ikan benar benar rata dan halus ditambahkan bumbu dan 

tepung sedikit demi sedikit sambil terus diaduk dengan kecepatan tinggi. Selama 

pengadukan, ditambahkan butiran atau bongkahan es. Pengadukan dianggap selesai 

jika terbentuk adonan yang rata, halus dan dapat dibulatkan bila diremas dengan 

tangan, kemudian dikeluarkan melalui lubang yang dibentuk olehtelunjuk dan ibu 

jari. 

c. Pembuatan Bulatan Mentah dan Perebusan 

Adonan diremas-remas dengan telapak tangan, kemudian dibuat 

bulatandengan meremas-remas adonan,kemudian dikeluarkan melalui lubangyang 
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dibentuk oleh telunjuk dan ibu jari. Dengan bantuan ujung sendok terbalik, bulatan 

adonan secara cepat dimasukkan ke dalam air mendidih.Bila sudah matang, bakso 

akan mengapung. Bakso ini dibiarkanmengapung selama 5 menit, kemudian 

diangkat untuk ditiriskan. Hasilyang diperoleh disebut bakso ikan. 

Adonan bakso dibuat dengan cara: daging dipotong kecil – kecil, kemudian 

dicincang halus dengan menggunakan blender. Daging tersebut kemudian 

dicampur dengan es batu atau air es (10-15% berat daging) dan garam serta bumbu 

lainnya sampai menjadi adonan yang kalis dan plastis sehingga mudah dibentuk 

sambil ditambahkan tepung kanji sedikit demi sedikit agar adonan lebih mengikat. 

Penambahan tepung kanji cukup 15-20% berat daging (Sunarlim, 1992). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


