
 6 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Bahan Tambahan Pangan (BTP) 

Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan dengan 

sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki 

penampakan, cita rasa, tekstur dan memperpanjang daya simpan, selain itu juga 

dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral dan vitamin (Widyaningsih 

dan Murtini, 2006). Syah dkk, (2005) menyatakan (BTP) merupakan bahan atau 

campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku 

pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau 

bentuk bahan pangan, memperbaiki mutu dan gizinya meningkat, membuat 

produk lebih mudah dihidangkan, memperbaiki cita rasa dan penampilan, 

menghemat biaya, mencegah pertumbuhan  mikroba  serta mempermudah  

preparasi  bahan  pangan. 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.33 tahun 2012, bahan 

tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk 

mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Pangan yang aman untuk dikonsumsi, 

lebih bermutu, bergizi dan lebih mampu bersaing dalam pasar global, Kebijakan 

keamanan pangan (food safety) dan pembangunan gizi nasional (food nutrient) 

merupakan bagian integral dari kebijakan pangan nasional, termasuk pengunaan 

bahan tambahan pangan (Cahyadi, 2008). 

Fungsi dasar bahan tambahan pangan yaitu Hughes (1987): 1:  

Mengembangkan nilai gizi suatu makanan, 2 : Mengawetkan dan memproduksi 

makanan demi kesehatan, 3: Mempertahankan produksi, dapat menjaga keadaan 

makanan selama penyimpanan dan 4 : memodifikasi cara konsumen memandang, 
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mengecap, mencium, merasa dan bahkan mendengar bunyi makanan yang 

dimakan (kerenyahan). 

 

2.2.  Boraks 

Boraks adalah senyawa kimia dengan rumus Na2B4O7. berbentuk kristal 

putih, tidak berbau dan stabil pada suhu dan tekanan normal, dalam air boraks 

berubah menjadi natrium hidroksida dan asam borat (Syah dkk, 2005). Sifat kimia 

boraks dapat di lihat pada Tabel 2.1 di bawah ini. 

Tabel 2.1. Sifat Kimia Senyawa Boraks 

Sifat Kimia Keterangan 

Titik didih 320 ºC 

Titik lebur 75 ºC 

pH 9,5 

Kelarutan 6g/100 ml air 

Sumber : BPOM, (2002) 
 

Penggunaan boraks sebagai bahan tambahan pangan selain bertujuan untuk 

mengawetkan makanan juga bertujuan agar makanan menjadi lebih kompak 

(kenyal) teksturnya dan memperbaiki penampakan, ditambahkan ke dalam bahan 

makanan sedikit saja dapat menambah kekenyalan pada makanan sehingga 

menjadi lebih legit, tahan lama, dan terasa enak di mulut (Sugiyatmi, 2006). 

Silalahi dkk (2010) menyatakan boraks atau yang lazim disebut asam borat (boric 

acid) adalah senyawa kimia turunan dari logam boron (B) yang terdiri terdiri atas 

tiga macam senyawa, yaitu: asam ortoborat (H3BO3), asam metaborat (HBO2), 

dan asam piroborat (H2B4O7). 

Boraks yang diperdagangkan dalam bentuk balok padat, kristal, atau tepung 

berwarna putih kekuningan, atau dalam bentuk cairan tidak berwarna. Boraks 

berasal dari tambang alam dari daerah batuan mineral yang mengandung boraks, 

misalnya batuan kernite, batuan colemanite, atau batuan ulexit (Sugiyatmi, 2006). 
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Asam borat dan garamnya utamanya boraks atau sodium tetraborat secara luas 

digunakan pada industri gelas, fiberglass, porselin, enamel, keramik glasur dan 

meta alloy. Senyawa ini juga digunakan sebagai fire retardant, pupuk, bahan 

laundry, herbisida dan insektisida (Silalahi, 2012). 

 
 

2.3.  Dampak Boraks terhadap Kesehatan 

Boraks dalam dosis cukup tinggi dalam tubuh akan menyebabkan timbulnya 

gejala pusing, muntah, diare, keram perut, tekanan darah rendah, anemia, demam 

dan kerusakan organ dalam lainnya dalam tubuh termasuk otak sehingga dapat 

menyebabkan kematian (Lewis, 2002 dalam Stefany, 2006). Suklan (2002) 

menyatakan boraks juga dapat menyebabkan gangguan pada bayi, gangguan 

proses reproduksi, menimbulkan iritasi pada lambung, serta meyebabkan 

gangguan pada ginjal, hati, dan testis.  

Boraks merupakan racun bagi semua sel, pengaruhnya terhadap organ tubuh 

tergantung konsentrasi yang dicapai dalam organ tubuh, karena kadar tertinggi 

tercapai pada waktu diekskresi maka ginjal merupakan organ yang paling 

terpengaruh dibandingkan dengan organ yang lain, dosis tertinggi yaitu 

10-20 g/kg berat badan orang dewasa dan 5 g/kg berat badan anak-anak akan 

menyebabkan keracunan bahkan kematian, sedangkan dosis terendah yaitu 

dibawah 10-20 g/kg berat badan orang dewasa dan kurang dari 5 g/kg berat badan 

anak-anak (Saparinto dan Hidayati, 2006). Sugiyatmi (2006) menyatakan boraks 

merupakan bahan berbahaya bagi kesehatan karena dari hasil percobaan 

menggunakan tikus menunjukkan sifat karsinogenik, dalam makanan boraks akan 

terserap oleh darah dan disimpan di dalam hati, karena tidak mudah terlarut dalam 

air boraks bersifat kumulatif.  
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Lebih lanjut Sugiyatmi (2006) menyatakan bahwa boraks di dalam tubuh 

dapat menimbulkan bermacam-macam gangguan, diantaranya dapat menyebabkan 

gangguan pada pertumbuhan bayi, terutama mata, menyebabkan gangguan proses 

reproduksi, dapat menimbulkan iritasi pada lambung, kulit merah dan 

mengelupas, serta menyebabkan gangguan pada ginjal, hati, dan testes. 

Mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks tidak langsung berakibat 

buruk bagi kesehatan, tetapi senyawa tersebut diserap dalam tubuh secara 

kumulatif, di samping melalui saluran pencernaan boraks dapat diserap melalui 

kulit. Konsumsi boraks yang tinggi dalam makanan dan diserap dalam tubuh akan 

disimpan secara akumulatif dalam hati, otak dan testis serta akan menyebabkan 

timbulnya gejala pusing, muntah, mencret dan kram perut. Boraks dapat 

mempengaruhi alat reproduksi, selain itu juga dapat mempengaruhi metabolisme 

enzim (BPOM, 2004). 

 

2.4. Sosis  

Sosis merupakan salah satu produk daging giling yang diberi bumbu dan 

dapat mengalami proses kuring atau proses penggaraman, pemanasan, dan 

pengasapan (Forrest dkk., 1975). Pembuatan sosis bertujuan untuk mengawetkan 

daging segar yang tidak langsung dikonsumsi (Kramlich, 1971). Menurut 

Anggraeni dkk (2014), bahan tambahan pangan tepung porang 2% dan tepung 

maizena 23% menghasilkan sosis ayam terbaik melalui uji organoleptik. 

Berdasarkan metode pembuatannya, sosis dikelompokkan ke dalam 6 jenis. 

Jenis-jenis sosis yang dimaksud yaitu : sosis segar, sosis tidak dimasak yang 

diasap, sosis dimasak dan diasap, sosis masak, sosis kering dan semi kering, dan 
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sosis fermentasi (Nakai dan Modler, 2000). Menurut Soeparno (2005), jenis sosis 

yang umum dibuat sebagai berikut: 

a. Sosis segar 

Sosis segar adalah sosis yang dibuat dari daging segar, diberi bumbu-

bumbu, garam dan dicampur secara mekanik tanpa proses penggaraman. Sosis 

segar dapat dimasukkan ke dalam selongsong atau dalam bentuk tumpukan. 

Sebelum dikonsumsi, sosis jenis ini harus dimasak terlebih dahulu. 

b. Sosis asap atau sosis masak 

Sosis asap atau sosis masak terbuat dari daging curing dan mengalami 

proses pemasakan atau pengasapan. Proses pemasakan dan pengasapan membuat 

sosis lebih awet dan memiliki cita rasa serta aroma yang khas. 

c. Sosis kering 

Sosis kering dibuat dari daging yang ditambahkan bahan-bahan lain dan 

dikeringkan udara, dapat diasap sebelum pengeringan serta dapat dikonsumsi 

dalam keadaan dingin atau setengah masak. 

d. Sosis fermentasi 

Sosis fermentasi terbuat dari daging curing tanpa penambahan nitrat atau 

nitrit. Sosis ini dibuat dengan menggunakan bantuan mikroorganisme penghasil 

asam laktat seperti Pseudococcus cereviseae, Lactobacillus plantarum, dan 

Lactobacillus curpatus. Sosis dibuat dengan mengisikan daging yang telah diberi 

inokulum bakteri asam laktat ke dalam selongsong, difermentasi, dipasterurisasi 

pada suhu 65-68ºF selama 4-8 jam, lalu dikeringkan dan disimpan pada suhu  

4-7ºC. 
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2.5. Bakso  

Bakso adalah produk makanan berbentuk bulatan atau lain, 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 diizinkan (BSN, 01-3818-1995). Rahayu dkk (2016) 

menyatakan, bahan tambahan alami pada pembuatan bakso yang digunakan 

adalah bawang putih, merica, bawang merah, kanji, gula dan garam. 

Bakso merupakan salah satu produk industri pangan, memiliki standar mutu 

yang telah ditetapkan. Standar mutu bakso menurut BSN 01-3818-1995,  tertera 

pada Tabel 2.2. di bawah ini: 

Tabel 2.2. Syarat Mutu Bakso 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaaan :   

 1.1 Bau  Normal, khas daging 

 1.2 Rasa  Gurih  

 1.3 Warna  Normal  

 1.4 Tekstur  Kenyal  

2. Air  % b/b Maks 70,0 

3. Abu (dihitung atas dasar bahan kering) % b/b Maks 3,0 

4. Protein (N x 6,25) dihitung atas dasar 

bahan kering 

% b/b Min 9,0 

5. Lemak % b/b Min 2,0 

6. Boraks - Tidak boleh ada sesuai SNI 

7. Bahan tambahan makanan - 

8. Cemaran logam   

 8.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks 2,0 

 8.2 Tembaga (Cu) mg/kg Maks 20,0 

 8.3 Seng (Zn) mg/kg Maks 40,0 

 8.4 Raksa (Hg) mg/kg Maks 0,03 

 8.5 Timah mg/kg Maks 40,0 

9. Cemaran arsen (As) mg/kg Maks 0,5 

10.  Cemaran mikroba   

 10.1 Angka lempeng total Koloni/g Maks 1,0 x 10
5 

 10.2 bakteri bentuk coli APM/g Maks 1,0 

 10.3 E. Coli APM/g Maks 1,0 x 10
4 

 10.4 Enterococci Koloni/g Maks 1,0 x 10
3 

 10.5 C. Perfingens Koloni/g Maks 1,0 x 10
2 

 10.6 Salmonella - Negatif 

 10.7 S. Aureus Koloni/g Maks 1,0 x 10
2
 

Sumber : Standar Nasional Indonesia, 1995 
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Ciri-ciri bakso yang mengandung boraks yaitu struktur bakso yang kenyal dan 

lebih keras, memiliki daya tahan penyimpanan yang sangat lama, bertahan sampai 

lima hari, tekstur sangat kental, warna tidak kecoklatan seperti penggunaan daging 

namun lebih cenderung berwarna agak putih, bau tidak alami atau ada bau lain 

yang muncul, dan bila dilempar ke lantai akan memantul seperti bola (BPOM, 

2002). 

 

2.6.  Nugget 

Menurut Tati (1988) nugget adalah daging yang dicincang, kemudian diberi 

bumbu-bumbu (bawang putih, garam, bumbu penyedap, dan merica), dicetak 

dalam suatu wadah dan dikukus. Selanjutnya, adonan didinginkan dan dipotong-

potong atau dicetak dalam bentuk yang lebih kecil, kemudian dicelupkan dalam 

putih telur dan digulingkan ke dalam tepung panir sebelum digoreng. Nugget 

memiliki rasa yang lebih gurih daripada daging utuh. Menurut Tanoto (1994),  

nugget adalah suatu bentuk produk daging giling yang dibumbui, kemudian 

diselimuti oleh perekat tepung (batter), pelumuran tepung roti (breading), dan 

digoreng setengah matang lalu dibekukan untuk mempertahankan mutunya 

selama penyimpanan. Rahayu dkk 2016 menyatakan, BTP alami yang baik di 

gunakan pada pembuatan nugget adalah tepung panir dan siap digoreng kapan aja 

bila diperlukan. 

Pembuatan nugget mencakup lima tahap, yaitu penggilingan yang disertai 

oleh pencampuran bumbu, es, bahan tambahan, pencetakan, pelapisan perekat 

tepung dan pelumuran tepung roti, penggorengan awal (pre-frying) dan 

pembekuan (Aswar, 1995). Tanoto (1994) menyatakan bahwa penggilingan 

daging sebaiknya diusahakan pada suhu di bawah 15
o
C, yaitu dengan 
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menambahkan es pada saat penggilingan daging. Pada saat digiling sebaiknya 

dicampur dengan garam untuk mengekstrak aktomiosin sehingga akan terbentuk 

produk dengan stabilitas emulsi yang baik. Air yang ditambahkan ke dalam 

adonan nugget pada waktu penggilingan daging adalah dalam bentuk serpihan es. 

Penambahan air ini bertujuan untuk melarutkan garam dan mendistribusikannya 

secara merata ke seluruh bagian massa daging, memudahkan ekstraksi serabut 

otot, membantu pembentukan emulsi dan mempertahankan suhu daging agar tetap 

rendah selama penggilingan. 

SNI 01-6683-2002 (BSN, 2002) mendefinisikan nugget ayam sebagai 

produk olahan ayam yang dicetak, dimasak, dibuat dari campuran daging ayam 

giling yang diberi bahan pelapis dengan atau tanpa penambahan bahan makanan 

lain dan bahan tambahan makanan yang diizinkan. Faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan produk nugget dititikberatkan pada kemampuan mengikat antara 

partikel daging dan bahan-bahan lain yang ditambahkan (Raharjo, 1996). 

 

2.7. Senyawa Kurkumin 

Kunyit mengandung senyawa fenol berupa kurkuminoid yang terdiri dari 

kurkumin ±77%, demotoksikurkumin ±17% dan bisdemetoksikurkumin ±3%. 

Kurkumin adalah senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas terapeutik 

yang dihasilkan oleh rimpang kunyit (Aggarwal dkk, 2007). Kurkumin juga yang 

memberikan warna kuning pada rimpang kunyit. Kurkumin memiliki struktur 

kimia C21H20O6 dengan berat molekul 368,38 (US Pharmacopeia, 2009). 

Komponen yang terpenting dari umbi kunyit adalah zat warna kurkumin dan 

minyak atsirinya. Kurkumin merupakan zat warna yang secara biogenetis berasal 

dari fenil alanin, asam malonat, dan asam sitrat (Stahl, 1985). 
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Kurkumin mengandung antioksidan, anti inflamatori, anti virus, anti bakteri, 

anti jamur dan anti kanker serta berpotensi sebagai obat diabetes, alergi, artritis 

(radang sendi) dan penyakit kronis lainnya (Mishra dkk, 2011). Menurut 

Mohammad dkk. (2007) kurkumin memberikan perubahan warna yang jelas dan 

cepat yaitu kurang lebih 5 detik sehingga dimungkinkan digunakan sebagai 

indikator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


