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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Bakso adalah makanan dari olahan daging yang populer dan digemari 

semua lapisan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 

tahun 2006, dari 48,9 juta Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia, 20 % 

atau sekitar 10 juta diantaranya adalah pedagang mi bakso. Bakso banyak 

disukai karena rasanya yang enak, harganya terjangkau dan kaya akan nilai 

gizi seperti protein, lemak, karbohidrat juga mineral dan vitamin. Kandungan 

gizi dalam bakso sangat ditentukan oleh daging dan komposisi bahan 

tambahan bakso seperti tepung, garam, bumbu dan es. 

Daging yang paling sering digunakan untuk bahan utama pembuatan 

bakso adalah daging sapi dan daging ayam. Kandugan gizi yang terdapat pada 

setiap daging berbeda – beda terutama kandungan lemak dan proteinya. 

Kandungan lemak jenuh yang tinggi pada daging banyak dihindari karena 

berpotensi menimbulkan beberapa pernyakit seperti stroke, darah tinggi dan 

penyakit jantung. 

Secara umum kandungan lemak daging sapi adalah antara 1,5 – 13% 

(Permatasari, 2002). Kolesterol adalah lemak yang terdapat didalam aliran 

darah yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh, namun dapat menimbulkan 

pernyakit apabila jumlahnya berlebih dalam tubuh. 

Jamur merang (Volvariella volvaceae) memiliki rasa yang enak, 

flavour yang khas, kaya akan protein, mineral dan vitamin serta memiliki nilai 
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ekonomi yang tinggi. Sunandar (2010) menyatakan bahwa Jamur merang 

adalah makanan dengan gizi yang baik, rata – rata jamur merang mengandung 

19-35% protein lebih tinggi dibanding beras (7,38%) dan gandum (13,2%). 

Asam amino esessial yang terdapat pada jamur merang, sekitar 9 jenis dari 20 

asam amino yang dikenal. Jamur merang juga mengandung berbagai jenis 

vitamin. Vitamin B1 ( thiamine), B2 ( riboflavine), niasin dan biotin. Selain 

itu, jamur merang juga  mengandung berbagai jenis mineral, antara lain K, P, 

Ca, Na, Mg, Cu, Serat murni 7,4-24,6 % sangat baik bagi pencernaan, kalori 

yang sangat rendah, sehingga cocok bagi pelaku diet. Jamur merang per 100 g 

(kondisi segar) mengandung protein 3,8 g, total karbohidrat 6,0 g dan lemak 

0,6 g. 

Syarat mutu bakso daging menurut SNI 01-3818-1995 adalah kadar 

air maksimal 70%, abu maksimal 3%, protein minimal 9%, lemak minimal 

2%. Bakso menggunakan daging sapi dapat memenuhi standard kandungan 

protein pada bakso namun pada daging sapi juga mengandung kolesterol yang 

cukup tinggi. Kandungan protein yang tinggi pada jamur merang (Volvariella 

volvaceaae) dapat digunakan sebagai bahan tambahan atau campuran daging 

sapi pada bakso. Selain mengandung protein yang tinggi jamur merang juga 

mengandung lemak rendah. Maka dari itu bakso jamur merang merupakan 

salah satu alternatif bakso yang bergizi dan sehat serta higienis. 

Hasil peneliatian Permatasari (2002) dengan judul “Kandungan Gizi 

Bakso Campuran Daging Sapi Dengan Jamur Tiram Putih (Pleurotus 

Ostreatus) Pada Taraf Yang Berbeda” menyimpulkan bahwa kandungan 
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protein terbaik pada pencampuran jamur tiram sebanyak 10%, dan  kadar 

lemak terbaik pada taraf pencampuran jamur tiram sebanyak 40%. 

Hasil penelitian Usman (2009) menunjukan bahwa produk sosis jamur 

merang dan tepung maizena 15%, dengan proses pemasakan 15 menit. Sosis 

jamur merang terpilih memiliki kadar air 81,22% (bb), kadar abu 2,97% (bb), 

protein 5,62% (bb), lemak 1,89% (bb), karbohidrat 8,3% (bb), dan serat kasar 

26,20% (bb). Berdasarkan uji fisik, sosis jamur merang memiliki kekenyalan 

0,74 Kgf, kehilangan kepadatan akibat pemasakan (cooking loss) 4,44% (bb), 

dan daya ikat air 52,59%. 

Penelitian tentang bakso dengan campuran bahan dari sumber nabati 

(jamur merang) perlu dilakukan sebagai alternatif olahan bakso yang kaya 

akan nilai gizi dan rendah lemak. Dengan latar belakang diatas, maka peneliti 

telah melakukan penelitian dengan judul “KADAR PROTEIN DAN UJI 

ORGANOLEPTIK BAKSO BERBAHAN DASAR KOMPOSISI DAGING 

SAPI DAN JAMUR MERANG  (Volvariella volvaceae) YANG BERBEDA” 
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B. PEMBATASAN MASALAH 

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka perlu adanya 

pembatasan masalah yang meliputi: 

1. Subyek penelitian : Komposisi daging sapi dan jamur merang  

(Volvariella volvaceae) 

2. Obyek penelitian : Bakso jamur merang ( Volvariella volvaceae) 

3. Parameter penelitian : Uji kualitatif & uji kuantitatif. Uji kualitatif  

meliputi organoleptik (warna, rasa, aroma, 

kekenyalan dan daya terima). Uji kuantitatif adalah  

kadar protein. 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kadar protein bakso komposisi daging sapi dan jamur merang 

pada dosis yang berbeda? 

2. Bagaimana komposisi yang terbaik bakso dengan uji organoleptik? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mengetahui kadar protein bakso komposisi daging sapi dan jamur merang 

pada dosis yang berbeda. 

2. Mengetahui komposisi terbaik bakso dengan uji organoleptik. 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembuatan bakso 

yang sehat dan mempunyai nilai gizi tinggi. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi keanekagaraman 

pembuatan bakso. 


