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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Bakso merupakan salah satu olahan daging secara tradisional, yang 

sangat terkenal dan digemari oleh semua lapisan masyarakat, karena memiliki 

rasa yang khas, enak, dan kaya gizi. Bakso memiliki kandungan protein dan 

kadar air tinggi serta pH netral, sehingga rentan terhadap kerusakan dan daya 

awet maksimal 1 hari pada suhu kamar. Bahan baku bakso dapat berasal dari 

berbagai daging jenis ternak, seperti: sapi, babi, ayam dan ikan (Purnomo, 

1998). Pada umumnya, bahan baku bakso adalah daging sapi yang harganya 

mahal sehingga sebagian pedagang melakukan kecurangan. Salah satu 

alternatif bahan baku bakso dengan protein tinggi adalah ikan tuna. 

Ikan tuna sangat berpotensi untuk diolah menjadi bakso karena 

daging ikan tuna mengandung protein tinggi yang banyak dikonsumsi 

masyarakat. Ikan tuna sudah cukup terkenal, kaya kandungan Omega 3 

sekitar 28 kali lebih banyak dari ikan air tawar, vitamin, protein per 100 gram 

sekitar 22 gr dan mineral. Mineral yang terkandung dalam ikan tuna cukup 

banyak, seperti Iodium mencapai 28 kali dibandingkan dengan ikan tawar 

(Astawan, 2008). Selain itu ikan tuna juga kaya vitamin A, B dan Asam Folat 

yang baik untuk pertumbuhan masa anak- anak, memiliki rasa yang lezat dan 

juga dapat membantu menurunkan tekanan darah serta kolesterol dalam 
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tubuh. Salah satu bahan tambahan yang dapat dikombinasikan dengan bahan 

ikan tuna dalam olahan bakso adalah jamur merang. 

Jamur merang merupakan salah satu jamur pangan (Edibel), bahan 

olahan masakan yang kaya serat, (serat murni 7,4 – 24,6 %) sangat baik bagi 

pencernaan. Kandungan protein jamur merang cukup tinggi dibandingkan 

dengan beras dan gandum. Jamur merang (Volvariella volvaceae) juga 

mengandung vitamin. Vitamin B1, vitamin B2, niasin dan biotin serta bebas 

kolesterol, garam mineral yang lebih tinggi dibandingkan daging sapi dan 

domba. Kandungan yang terdapat pada jamur merang segar setiap 100 gram 

adalah 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% dan lemak 

minimal 2 %, sehingga bakso mengandung nutrisi cukup tinggi. Bakso ikan 

pada umumnya tidak mengandung vitamin A dan dari segi penampilan tidak 

menarik, untuk menjadi penampilan bakso yang menarik dan bergizi, bahan 

yang dapat ditambahkan adalah wortel sebagai sumber vitamin A ini dapat 

dijadikan salah satu bakso yang kaya gizi dan sebagai pewarna alami. 

Wortel merupakan salah satu jenis sayuran yang sering dikonsumsi 

masyarakat. Komoditas ini tergolong sebagai sumber serat makanan yang 

tinggi. Wortel juga merupakan sumber antioksidan alami, memiliki 

kandungan -karoten cukup tinggi sehingga dapat dijadikan alternatif 

pengentasan kekurangan vitamin A. Sayuran ini mudah diperoleh dan 

harganya murah. Wortel segar mempunyai flavour langu sehingga kurang 
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disukai konsumen salah satunya anak-anak. Berdasarkan potensi tersebut, 

peneliti menambahkan wortel dalam pembuatan bakso ikan tuna. 

Bakso yang menggunakan ikan tuna memiliki kandungan gizi yang 

tinggi dan Omega 3 bermanfaat untuk kesehatan dan pertumbuhan. Bakso 

ikan yang dibuat dengan komposisi jamur merang dan wortel dapat 

memenuhi standard bakso yang bernutrisi cukup tinggi, dan merupakan salah 

satu keanekaragaman bakso yang kaya gizi dan menyehatkan.. 

Hasil penelitian Purukan (2013) menunjukan bahwa bakso ikan 

gabus dengan penambahan bubur wortel 10 g dan tepung tapioka 5 g dalam 

100 g daging ikan : kadar air 77,36%, kadar abu 1,54%, kadar protein 

13,38%, kadar lemak 1,19%, serat kasar 0,57%, total karbohidrat 5,96%, 

kandungan vitamin A <0,5 IU, uji fisik tekstur menggunakan penetrometer 

1,69 mm/gr/detik. 

Hasil penelitian Hayyuningsih (2009), Perbedaan Kandungan 

Protein, Zat Besi dan Daya Terima pada Bakso dengan perbandingan Jamur 

Tiram (Pleurotus sp.) dan Daging Sapi yang berbeda, menyimpulkan bahwa 

kandungan protein tertinggi pada komposisi jamur dengan daging sapi 0:1. 

Dan untuk kandungan zat besi tertinggi pada perbandingan jamur tiram dan 

daging sapi 1:1 sebesar 15,19 miligram. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian 

tentang bakso dengan judul “KADAR PROTEIN DAN KADAR 

BETAKAROTEN BAKSO IKAN TUNA YANG DIPERKAYA JAMUR 

MERANG (Volvariella volvaceae) DAN WORTEL (Daucus carota)”. 
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B. PEMBATASAN MASALAH 

Agar pembatasan masalah dari penelitian ini lebih terarah dan tidak 

jauh menyimpang, maka masalah yang dibahas perlu dibatasi terlebih dahulu 

sehingga masalah sebenarnya menjadi jelas. Dari latar belakang dan 

identifikasi masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka 

pembatasan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian :  Jamur merang (Volvariella volvaceae)  

 dan umbi wortel, ikan tuna 

2. Obyek penelitian : Bakso ikan tuna dengan penambahan jamur merang 

dan wortel. 

3. Parameter  penelitian: Kadar protein, Betakaroten dan Uji organoleptik 

C. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana kadar protein dan betakaroten bakso ikan tuna dengan 

penambahan jamur merang dan wortel dengan dosis yang berbeda? 

2. Bagaimana hasil uji organoleptik pada bakso ikan tuna dengan 

penambahan jamur merang dan wortel dengan dosis yang berbeda? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kadar protein dan betakaroten bakso ikan tuna dengan 

penambahan jamur merang dan wortel pada dosis yang berbeda. 
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2.  Mengetahui hasil uji organoleptik pada bakso ikan tuna dengan 

penambahan jamur merang dan wortel dengan dosis berbeda. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya: 

1. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

b. Penelitian ini akan memberi kontribusi dalam bidang biologi khususnya 

produk olahan ikan tuna. 

2. Manfaat Umum 

a. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

pembuatan bakso yang sehat dan mempunyai nilai gizi tinggi. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang produk 

olahan bakso yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 


