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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Bakso 

 Bakso adalah produk olahan daging yang termasuk 

produk olahan daging terestrukturisasi (restructured meat) 

atau dapat digolongkan dalam produk olahan daging cincang 

(communited meat) (Purnomo, 2012). Bakso daging 

merupakan produk makanan berbentuk bulatan atau bentuk 

lain yang diperoleh dari campuran daging (kadar daging tidak 

kurang dari 50%) dan pati atau serealia dengan atau tanpa 

bahan tambahan makanan yang diizinkan. Bakso merupakan 

salah satu cara pengolahan daging yang banyak dilakukan 

masyarakat (SNI, 1995). 

 Hasan (2014) menyatakan bahwa bakso merupakan 

salah satu produk olahan yang sangat populer. Banyak orang 

yang menyukainya, dari anak-anak sampai orang dewasa. 

Bakso tidak hanya hadir dalam mi bakso atau mi ayam, tapi 

juga sebagai campuran dalam beberapa makanan seperti nasi 

goreng, mi goreng, cap cay, dan aneka sup. Bakso merupakan 

produk gel dari protein daging, baik daging sapi, daging ayam, 

ikan ataupun udang. Bakso dibuat dari daging giling dengan 

bahan tambahan utama garam dapur (NaCl), tepung tapioka, 

dan bumbu, berbentuk bulat seperti kelereng dengan berat 25-

30 g per butir. Widyaningsih dan Murtini (2006) 

menambahkan bahwa bakso dibuat dari daging yang telah 

digiling dengan penambahan garam, tapioka, dan bumbu-

bumbu, berbentuk bulat seperti kelereng dengan berat sekitar 

25-30 g per butir dan diameter 2-7 cm atau sesuai dengan 

selera dan kebutuhan. Kualitas bakso sangat bervariasi 



8 
 

tergantung dari bahan baku dan bahan tambahan yang 

digunakan, proporsi daging dengan tepung, serta proses 

pembuatannya. 

 Bakso yang dipasarkan umumnya dibuat dari daging 

sapi, tetapi bakso juga dapat dibuat dari berbagai jenis daging 

seperti daging ikan, daging ayam, daging kelinci, daging babi 

dan daging ikan cucut. Karakteristik yang berbeda-beda dari 

setiap jenis daging tersebut tentunya berpengaruh terhadap 

cara pengolahan dan mutu bakso yang dihasilkan (Wicaksono, 

2007). Hal ini diperkuat oleh pendapat Singgih (2000) yang 

menyatakan bahwa daging yang digunakan untuk pembuatan 

bakso tidak hanya daging sapi tetapi dapat pula dibuat dari 

daging ayam, kelinci atau ternak lainnya. Syarat mutu bakso 

daging dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Syarat Mutu Bakso Daging 

No. Kriteria Uji Persyaratan(% b/b) 

1 Kadar Protein Min 9,0 

2 Kadar Lemak Maks 2,0 

3 Kadar Abu Maks 3,0 

4 Kadar Air Maks 70,0 

Sumber : SNI No 01-3818-1995 

 

2.2 Daging Kelinci 

 Kelinci merupakan salah satu ternak yang mempunyai 

potensi besar untuk dikembang biakan sebagai penyedia 

daging, karena ternak ini mempunyai kemampuan 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, 

kemampuan untuk memanfaatkan hijauan dan limbah 
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pertanian maupun industri pangan, dapat dipelihara dengan 

skala pemeliharaan yang kecil maupun besar, sehingga 

diharapkan dalam waktu singkat dapat menyediakan daging 

untuk memenuhi kebutuhan protein hewani penduduk 

Indonesia yang setiap tahunnya meningkat (Suradi, 2005).  

 Daging kelinci tidak berbau, berwarna putih hampir 

sama dengan daging ayam, seratnya halus. Kandungan 

kolesterol daging kelinci rendah sehingga baik dikonsumsi 

oleh penderita jantung, manula, dan obesitas, dipercaya dapat 

mengobati asma karena mengandung kitotefin serta asam 

lemak omega-3 dan omega-9. Daging kelinci mengandung 

protein antara 18,6-25,6% dan kadar lemak 3,91-10,9% 

(Usmiati, 2010). Sarwono (2006) menyatakan bahwa 

komposisi daging kelinci yaitu protein 20,8%; lemak 10,2%; 

air 67,9%; kalori 7,3 MJ/kg. Daging kelinci berbeda dengan 

daging dari ternak ruminansia. Daging kelinci mempunyai 

serat yang halus dan warna sedikit pucat, sehingga daging 

kelinci dapat dikelompokkan ke dalam golongan daging 

berwarna putih seperti halnya daging ayam.  

 Kelinci sudah dapat dipotong untuk dikonsumsi 

dagingnya pada umur 3 sampai 6 bulan. Meskipun ternak 

kelinci memiliki produktivitas tinggi, namun keberadaan 

ternak kelinci kurang mendapat respon dari masyarakat. Hal 

ini lebih disebabkan oleh faktor kebiasaan makan (food habit) 

dan efek psikologis yang menganggap bahwa kelinci sebagai 

hewan hias atau kesayangan yang tidak layak untuk 

dikonsumsi dagingnya. Perubahan penyajian adalah langkah 

yang lebih cepat dalam mensosialisasikan daging kelinci. 

Aplikasi teknologi pengolahan daging merupakan langkah 

yang tepat untuk mensosialisai dan mempopulerkan daging 

kelinci di masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan 
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perkembangan ternak kelinci (Suradi, 2008). Komposisi kimia 

daging dari berbagai spesies ternak dapat dilihat pada Tabel 2 

 

Tabel 2. Komposisi Kimia Daging dari Berbagai Jenis Ternak 

 Energi 

(Kcal) 

Air (g) Lemak 

(g) 

Protein 

(g) 

Abu 

(g) 

Beef      
Lean meat 195 66,5 12 20 1 

Fatty meat 380 49 35 15,5 0,7 

Muthon      
Lean meat 210 66 14,5 18 1,4 

Fatty meat 345 53 31 15 1 

Pork      
Lean meat 260 61 21 17 0,8 

Fatty meat 330 54,5 29,5 15 0,6 

Chicken 200 67 12 19,5 1 

Rabbit 160 70 8 21 1 

Sumber : Lebas, Covdert, Rovvier and Rochambean, 1986 

 

2.3 Wortel 

 Wortel (Daucus carota L) mempunyai kandungan gizi 

yang diperlukan tubuh terutama sebagai sumber pro-vitamin A 

atau beta karoten. Kandungan pro-vitamin A yang terdapat 

pada wortel adalah 12.000 SI atau 7125 μg (1 SI = 0,6 μg β-

karoten). Pro-vitamin A merupakan senyawa kimia pembentuk 

vitamin A yang sangat diperlukan untuk penglihatan, 

pertumbuhan dan perkembangan serta mempertahankan 

jaringan epitel dalam keadaan sehat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kekurangan zat gizi ini berkaitan pula 

dengan tingginya angka kesakitan dan angka kematian, 

khususnya dikalangan balita. Setiap tahunnya diperkirakan 

lebih dari 60.000 anak Indonesia menderita gangguan 

penglihatan tingkat berat dan sepertiga dari mereka menjadi 
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buta yang tidak mungkin disembuhkan. Hal ini disebabkan 

karena konsumsi sayuran yang masih rendah diantaranya 

wortel (Ali, Venus, Rahayu dan Sunarjono, 2003). Menurut 

Kumalaningsih (2005) wortel merupakan komoditas sayuran 

yang dikenal di Indonesia dan populer sebagai sumber 

provitamin A, vitamin B, vitamin C, serta zat-zat lainnya yang 

bermanfaat bagi kesehatan. Menurut Direktorat Gizi Depkes 

RI, energi dan kandungan gizi wortel dapat dilihat pada Tabel 

3. 

 

Tabel 3. Energi dan Kandungan Gizi Wortel 

Unsur Gizi Kandungan (100g bahan) 

Energi (kalori) 42,00 

Protein (g) 1,2 
Lemak (g) 0,3 

Karbohidrat (g) 9,3 

Kalsium (mg) 39 

Fosfor (mg) 37 
Besi (mg) 0,8 

Vitamin B1 (mg) 0,006 

Vitamin C (mg) 6 
Vitamin A (SI) 12.000 

Sumber: (Pitojo, 2006) 

 

 Dwicahya (2010) menyatakan bahwa bentuk wortel 

sangat beragam, dikarenakan perbedaan iklim dan kelembaban 

tanah di berbagai Negara berbada. Wortel dibedakan menjadi 

tiga jenis yaitu, jenis Imperator, jenis Chantenay dan jenis 

Nantes. Imperator adalah jenis wortel yang memiliki umbi 

akar berukuran panjang dengan ujung meruncing dan rasanya 

kurang manis. Chantenay adalah wortel yang memiliki umbi 

akar berbentuk bulat panjang dan rasanya manis. Nantes 
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adalah jenis wortel hasil kombinasi dari jenis wortel imperator 

dan chantenay. Umbi akar wortel berwarna khas oranye. 

 

  
(a)              (b)              (c) 

 

Gambar 2. Wortel jenis (a) Imperator, (b) Chantenay dan 

(c) Nantes (Dwicahya, 2010). 

 

2.4 Bahan Pembuatan Bakso 

2.4.1 Tepung Tapioka 

 Bahan tambahan utama pembuatan bakso adalah pati 

tapioka atau sering disebut tepung kanji yang dibuat dari 

ketela pohon (cassava). Pati yang ditambahkan kedalam 

adonan bakso ini berperan sangat penting dalam kualitas 

produk akhir. Interaksi antara protein miofibril dalam hal ini 

aktinomiosin dengan pati yang telah mengalami gelatinisasi 

adalah penentu kekenyalan bakso  (Purnomo, 2012). 

 Tepung tapioka dibuat secara langsung dari singkong 

yang masih segar. Tepung ini biasanya berwarna putih agak 

kekuning-kuningan dan mempunyai tekstur yang licin dan 

dengan  suhu gelatinisasi 52-64ºC (Suprapti, 2005). Tepung 

tapioka dibuat dari hasil penggilingan ubi kayu yang dibuang 

ampasnya. Ubi kayu tergolong polisakarida yang mengandung 

pati dengan kandungan amilopektin yang tinggi tetapi lebih 

rendah daripada ketan yaitu amilopektin 83% dan amilosa 

17%, sedangkan buah-buahan termasuk polisakarida yang 
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mengandung selulosa dan pektin (Winarno, 2004). 

Sediaoetama (2000) menambahkan bahwa bahan makanan 

pokok biasanya merupakan sumber utama karbohidrat, karena 

selain tinggi kadar amylumnya, juga dapat dimakan dalam 

jumlah besar oleh seseorang tanpa menimbulkan keluhan 

(misalnya merasa nek, mual). Bahan makanan pokok di 

Indonesia dapat berupa beras (serealia), akar dan umbi, serta 

ekstrak tepung, seperti sagu. 

 

2.4.2 Bawang Putih 

 Bawang putih merupakan salah satu rempah-rempah 

yang digunakan pada makanan yang memiliki daya 

antibakteri, antimikroba, dan bakterisidal yang bermanfaat 

meningkatkan metabolisme tubuh serta sebagai obat kesehatan 

(Tamal, Abustam dan Rahim, 2010). Bawang putih adalah 

salah satu bahan yang paling umum digunakan dalam 

pembuatan sosis. Selain penyedap makanan, bawang putih 

dipakai sebagai antioksidan dan antimikroorganisme. Bawang 

putih memiliki manfaat banyak, bukan hanya sebagai 

antibakteri, antivirus, antijamur dan antiprotozoal, tetapi juga 

memiliki efek menguntungkan pada sistem kardiovaskular dan 

kekebalan tubuh. Allicin, merupakan salah satu senyawa aktif 

yang terdapat di dalam hancuran bawang putih segar yang 

mempunyai beragam aktivitas antimikrobia (Mudawaroch dan 

Zulfanita, 2012). 

 

2.4.3 Garam 

 Garam dapur berfungsi untuk memperbaiki cita rasa, 

melarutkan protein dan sebagai pengawet. Konsentrasi garam 

yang digunakan mempunyai batasan yang pasti. Tekstur, 
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warna, dan rasa dapat diperbaiki dengan menggunakan garam 

sebanyak 2-3% (Widyaningsih dan Murtini, 2006). 

 Aberle, Forrest, Hendrick, Judge dan Merkel (2001) 

menyatakan bahwa garam yang ditambahkan pada daging 

yang digiling akan meningkatkan protein myofibril yang 

terekstraksi. Protein ini memiliki perasaan penting sebagai 

pengemulsi. Fungsi garam adalah menambahkan atau 

meningkatkan rasa dan memperpanjang umur simpan produk. 

Garam-garam fosfat dan garam dapur berperan untuk 

meningkatkan pengeluaran protein daging terlarut dalam 

garam terutama aktin dan miosin untuk meningkatkan daya 

ikat daging, rendemen dan juiceness bakso (Purnomo, 2012). 

 

2.4.4 Lada atau Merica 

 Lada merupakan bumbu penyedap yang ditambahkan 

ke dalam makanan selama pengolahan atau dalam persiapan, 

sebelum disajikan untuk memperbaiki flavor alami makanan . 

Selain itu lada juga untuk meningkatkan citarasa dalam 

aplikasinya pada makanan. Lada atau merica merupakan 

ingredient yang banyak digunakan di dalam makanan yang 

dapat meningkatkan citarasa makanan. Selain itu, di dalam 

lada dan merica terkandung beragam metabolit yang 

mempunyai aktivitas antioksidan (Kwon, Apostolidis and 

Shetty, 2007). 

 

2.4.5 Air Es 

 Tekstur dan keempukan pada daging bakso 

dipengaruhi oleh kandungan airnya. Penambahan air pada 

adonan bakso diberikan dalam bentuk es batu atau air es 

supaya suhu adonan selama penggilingan tetap rendah. Air 

didalam adonan berfungsi untuk melarutkan garam dan 
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menyebarkannya secara merata keseluruh bagian masa daging, 

memudahkan ekstraksi protein dan membantu pembentukan 

emulsi lemak (Farhan, 2008). 

 Salah satu tujuan penambahan air dan es pada produk 

emulsi daging adalah menurunkan panas produk yang 

dihasilkan akibat gesekan selama penggilingan, melarutkan 

dan mendistribusikan garam ke seluruh bagian massa daging 

secara merata, mempermudah ekstraksi proterin otot, 

membantu proses pembentukan emulsi, dan mempertahankan 

suhu adonan agar tetap rendah. Jika panas ini berlebih maka 

emulsi akan pecah, karena panas yang terlalu tinggi 

mengakibatkan terjadinya denaturasi protein. Akibatnya 

produk tidak akan bersatu selama pemasakan (Aberle et al., 

2001). 

 

2.5 pH 

 pH merupakan tingkat konsentrasi  ion H+ yang ada 

pada sampel yang diukur. Ion H+ tersebut dapat berasal  dari 

disosiasi komponen asam dalam  sampel tersebut, semakin 

banyak ion H+ yang terdisosiasi, maka nilai pH akan semakin 

rendah. Nilai pH juga menentukan sifat dan karakteristik suatu 

bahan atau produk pangan (Wicaksono, 2007). 

 Sifat fungsional beberapa komponen yang penting 

dalam proses pengolahan pangan sangat tergantung pada pH 

dari sistem pangan tersebut. Protein merupakan salah satu 

komponen yang sensitif terhadap pH lingkungannya. Protein 

sebagai salah satu penyusun daging memiliki karakteristik  

yang sangat dipengaruhi oleh pH daging. Protein pada daging 

memiliki peranan yang penting dalam proses pengolahan 

lanjut dari daging seperti produk bakso atau sosis. 

Kemampuan daging dalam mengikat air dan kontinyuitas 
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emulsi daging merupakan peranan protein yang signifikan 

pada produk tersebut (Wicaksono, 2007). Sheard (2002) 

menyatakan bahwa produk emulsi daging memerlukan bahan 

baku daging yang memiliki nilai pH yang tinggi. Hal ini 

disebabkan pada pH tinggi (pH > 5.5) protein daging akan 

lebih mudah larut sehingga proses ekstraksinya dengan garam 

akan lebih maksimal. 

 

2.6 Protein 

 Protein merupakan suatu zat makanan yang amat 

penting bagi tubuh, karena zat ini selain berfungsi sebagi 

bahan bakar dalam tubuh juga sebagi zat pembangun dan 

pengatur. protein adalah sumber asam-asam amino yang 

mengandung unsur-unsur C, H, O dan N yang tidak dimiliki 

lemak atau karbohidrat (Winarno, 2004). Bahan makanan 

hewani merupakan sumber protein yang baik, dalam jumlah 

maupun mutu, seperti telur, susu, daging, unggas, ikan dan 

kerang. Sumber protein nabati adalah kacang kedelai dan 

hasilnya, seperti tempe dan tahu, serta kacang-kacangan lain. 

Kacang kedelai merupakan sumber protein nabati yang 

mempunyai mutu atau nilai biologi tertinggi (Almatsier, 

2002). Protein dapat terdenaturasi dan daya cerna protein akan 

menurun oleh penambahan larutan asam dan pemanasan suhu 

tinggi terhadap bahan makanan terutama bahan makanan yang 

memiliki kadar protein tinggi misalnya pada ikan (Asrullah, 

Mathar, Citrakesumasari, Jafar dan Fatimah, 2012). 

 

2.7 Serat Kasar 

 Serat sangat penting dalam proses pencernaan 

makanan dalam tubuh. Kekurangan serat dapat menyebabkan 

konstipasi, apenaistis, alverculity, hemoroid, diabetes melitus, 
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penyakit jantung koroner dan batu ginjal. Kekurangan serat 

juga dihubungkan dengan berbagai penyakit gastrointestinal 

(Almatsier, 2002). Serat kasar tidaklah identik dengan serat 

tercerna (dietary fibre). Serat tercerna (dietary fiber) yang 

berfungsi hanya seperlima sampai setengah dari seluruh serat 

kasar (Winarno, 2004). 

 Komposisi kimia serat pangan bervariasi tergantung 

dari komposisi dinding sel tanaman penghasilnya. Pada 

dasarnya komponen-komponen dinding sel tanaman terdiri 

dari selulosa, hemiselulosa, pektin, lignin, mucilage yang 

kesemuanyanya termasuk dalam serat pangan. Serat pangan 

terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: Serat pangan larut 

(soluble dietary fiber), termasuk dalam serat ini adalah pektin 

dan gum merupakan bagian dalam dari sel pangan nabati. 

Serat ini banyak terdapat pada buah dan sayur, dan serat tidak 

larut (insoluble dietary fiber), termasuk dalam serat ini adalah 

selulosa, hemiselulosa dan lignin, yang banyak ditemukan 

pada seralia, kacang-kacangan dan sayuran (Santoso, 2011). 

 Sayuran dan buah-buahan adalah merupakan sumber 

serat pangan yang paling mudah dijumpai dalam menu 

masyarakat. Sebagai sumber serat sayuran dapat dikonsumsi 

dalam bentuk mentah atau telah diproses melalui perebusan. 

Wortel rebus mempunyai kandungan serat 3,3g/100g bahan 

(Santoso, 2011). 

 

2.8 Mineral (Abu) 

 Unsur mineral juga dikenal sebagai zat organik atau 

kadar abu. Dalam proses pembakaran, bahan-bahan organik 

terbakar tetapi zat anorganiknya tidak karena itulah disebut 

abu (Winarno, 2004). Menurut Standar Nasional Indonesia 

(1995) menyatakan bahwa kadar abu pada bakso maksimal 
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3%. Sekitar 4% dari tubuh kita terdiri atas mineral, yang 

dalam analisa bahan makanan tertinggal sebagai kadar abu, 

yaitu sisa yang tertinggal bila suatu sampel bahan makanan 

dibakar sempurna di dalam suatu tungku (muffle furnace). 

Kadar abu ini menggambarkan banyaknya mineral yang tidak 

terbakar menjadi zat yang dapat menguap (Sediaoetama, 

2000).  

  

2.9 β-Karoten 

 β-karoten merupakan salah satu karotenoid yang 

mempunyai cincin β pada kedua sisi struktur molekulnya yang 

berarti bahwa mampu menghasilkan provitamin A lebih 

banyak dari jenis karotenoid lainnya (Mustafa, Abdullah dan 

Noor, 2011). β-karoten mempunyai warna sangat kuning dan 

pada tahun 1954 dapat disintesis. Sekarang β-karoten 

merupakan pigmen kuning yang boleh digunakan dalam 

pemberian warna makanan, antara lain untuk memberi warna 

kuning pada gelatin, margarin, minuman ringan, adonan cake 

dan produk serelia (Almatsier, 2002). Menurut Hurst (2002) 

menyatakan bahwa β-karoten merupakan molekul asimetris, 

yaitu separuh bagian kiri merupakan bayangan cermin dari 

bagian kanannya. β-karoten mempunyai 40 atom karbon, yang 

terdiri dari 8 unit isoprene dan 11 ikatan rangkap, serta 

mempunyai dua cincin β-ionon yang terletak masing-masing 

satu cincin pada ujung molekulnya. 

 Senyawa β-karoten jauh lebih aman dikonsumsi 

daripada vitamin A yang dibuat secara sintetis. Pendekatan 

yang terbaik untuk mencegah defisiensi vitamin A adalah 

dengan menghimbau agar suplementasi β-karoten dosis tinggi 

dilakukan pada diet intake. Tubuh manusia mempunyai 

kemampuan mengubah sejumlah besar karoten menjadi 
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vitamin A (retinol), sehingga karoten ini disebut provitamin A 

(Apriantini, 2009). 

 Vitamin A adalah salah satu zat gizi esensial yang 

tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh manusia dan 

diperlukan dalam jumlah terbatas. Vitamin A mempunyai 

manfaat bagi kesehatan yaitu dalam proses penglihatan, 

pertumbuhan dan reproduksi, melindungi sel dan jaringan dari 

efek merusak radikal bebas yang berpeluang untuk 

mendatangkan penyakit degeneratif (Mukherjee and Mitra, 

2009). Vitamin A yang di dalam makanan sebagian besar 

terdapat dalam bentuk ester retinil, bersama karotenoid 

bercampur dengan lipida lain di dalam lambung. Di dalam sel-

sel mukosa usus halus, ester retinil dihidrolisis oleh enzim-

enzim pankreas esterase menjadi retinol yang lebih efisien 

diabsorpsi daripada ester retinil. Sebagian dari karotenoid, 

terutama β-karoten di dalam sitoplasma sel mukosa usus halus 

dipecah menjadi retinol. Vitamin A berfungsi untuk 

pengihatan, diferensiasi sel, kekebalan pertumbuhan, 

perkembangan, reproduksi, pencegah kanker dan penyakit 

jantung serta kurangnya nafsu makan (Almatsier, 2002).  

 Pitojo (2006) menyatakan bahwa β-karoten 

bermanfaat untuk penanggulangan kebutaan karena 

xerophtalmia, rabun senja, konjungtivitis (radang kelopak 

mata), retinopati, katarak dan penurunan fungsi bagian dari 

retina yang terletak di bagian belakang mata. Selain itu juga 

dapat mengurangi peluang terjadinya penyakit kanker ataupun 

membantu menekan kanker terutama kanker saluran 

pernapasan prostat, dan pankreas. β-karoten juga dapat 

membantu mengatasi masalah yang sering diderita oleh wanita 

seperti mentruasi yang tidak normal, abnormal pap smear, 

premenstrual syndrom, vaginitis, dan infeksi saluran kencing. 


