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ABSTRAK 

Bakso merupakan produk olahan daging yang digiling kemudian dibentuk 

bulat-bulat yang melalui proses perebusan. Penelitian bakso ini menggunakan 

ekstrak wortel dan ekstrak waluh sebagai perlakuan. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui perlakuan yang memiliki daya simpan paling lama, 

hasil uji organoleptik dan daya terima masyarakat terhadap bakso dengan 

pengawet alami yaitu ekstrak wortel dan buah waluh . Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dua faktorial. Faktor tersebut yaitu parameter suhu (8°C 

dan 34°C) serta komposisi ekstrak wortel dan ekstrak waluh (0:0, 0:2, 2:0, 1:1) 

dengan 8 taraf perlakuan 4 kali ulangan. Analisis data secara deskriptif kualitatif 

dengan uji daya simpan bakso, uji organoleptik dan daya terima masyarakat. 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa komposisi ekstrak wortel 

dan ekstrak waluh berpengaruh terhadap daya simpan bakso. Kesimpulan dari 

penelitian ini perlakuan yang memiliki daya simpan bakso yang paling lama yaitu 

selama 18 hari pada perlakuan yang menggunakan ekstrak wortel dengan suhu 

kulkas 8°C (P2N1). Dan hasil uji organoleptik dari bakso daging dengan ekstrak 

buah waluh dan wortel tidak mempengaruhi uji organoleptik (warna,rasa, aroma, 

dan tekstur) sehingga baik untuk bahan pengawet alami makanan. 

Kata kunci: bakso, wortel, waluh, daya simpan, uji organoleptik dan daya 

terima 

PENDAHULUAN 

 Bakso merupakan makanan basah yang tentunya daya simpan bakso tidak 

bisa bertahan lama. Banyak para pedagang yang tidak ingin dirugikan oleh hal ini, 

maka dari itu para pedagang biasanya menambahkan pengawet pada bakso 

buatannya. Masalahnya banyak para pedagang menggunakan pengawet yang 

berbahaya bagi tubuh atau tidak lazimnya untuk makanan, hal ini yang membuat 

bakso menjadi tidak sehat lagi untuk dikonsumsi.  



 Banyak para pedagang bakso menggunakan bahan tambahan pengawet 

nonmakanan seperti formalin dan boraks, hal ini agar bakso dapat kenyal dan 

lebih tahan lama sehingga tidak mudah basi. Selain itu, para pedagang juga 

mempertimbangkan harga pengawet makanan dan nonmakanan. Bahan pengawet 

merupakan bahan kimia yang berfungsi untuk memperlambat kerusakan makanan 

baik yang disebabkan mikroba pembusuk, bakteri, ragi maupun jamur dengan cara 

menghambat, mencegah, menghentikan proses pembusukan dan fermentasi dati 

bahan makanan. Pengawet memang dibutuhkan untuk menghambat aktifitas 

mikroorganisme. Dengan demikian penggunaan bahan tambahan diatur 

sedemikian rupa untuk mempertahankan makanan tetap sehat. Penggunaan 

pengawet harus mempertimbangkan keamanan pengawet tersebut, tetapi pada 

kenyataannya masih sering terjadi dalam penggunaan pengawet tanpa 

mengindahkan kesehatan konsumen (Susilo, 2012). 

 Untuk mengantisipasi hal tersebut maka pengawet buatan bisa diganti 

dengan pengawet alami. Pengawet alami ini berasal dari ekstrak wortel dan buah 

waluh karena dari kedua bahan sayuran ini terdapat betakaroten (β-Karoten) atau 

pro-vitamin A yang dapat menghambat atau memperlambat proses fermentasi. 

Buah waluh memiliki kandungan yang hampir sama dengan wortel, salah satunya 

β-Karoten. Jadi pemanfaatan buah waluh bisa lebih komplek, tidak hanya 

dikonsumsi biasa dan dijadikan makanan. Dalam penelitian Gardjito (2006), 

menyimpulkan bahwa kandung β-Karoten dalam manisan kering labu kuning 

yaitu 95,9%. 

 Hasil penelitian Nasution (2006) menyatakan bahwa analisa zat gizi dan 

analisa mutu fisik mie basah wortel yang dilakukan dengan uji organoleptik 

(warna, aroma, tekstur, dan rasa) serta rangkaian analisa statistik yang 

menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna bahwa mie basah wortel lebih 

disukai daripada mie basah tanpa wortel. Disamping itu terdapat kandungan beta 

karoten, protein, kadar abu, dan kadar air ternyata untuk zat gizi lainnya meliputi 

lemak, karbohidrat, vitamin C, kalsium, fosfor, zat besi dan serat juga 

kandungannya lebih tinggi pada mie basah wortel. 



 Apabila wortel dan buah waluh dapat digunakan sebagai pengawet alami 

tentunya masyarakat dan pedagang mendapatkan solusi yang lebih baik untuk 

bakso yang aman dan sehat. Selain itu harga wortel dan buah waluh yang lebih 

ekonomis dan mudah didapat dibandingkan forlamin, boraks atau bahan pengawet 

lainnya. Sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pedagang bakso 

daging. 

 Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui perlakuan yang memiliki 

daya simpan paling lama dengan penambahan ekstrak waluh, ekstak wortel dan 

penyimpanan suhu yang berbeda. Dan mengetahui hasil uji organoleptik dan daya 

terima masyarakat pada bakso daging dengan pengawet alami yaitu ekstrak wortel 

dan buah waluh. 

 

MATERI DAN METODE  

 

Waktu dan tempat penelitian yaitu dilakukan di Laboratorium Gizi 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Waktu penelitian 

ini adalah Januari-Februari 2014. Alat yang digunakan adalah timbangan, panci, 

blender, baskom, pisau, gelas ukur, sendok, lemari pendingin, cup plastik, dan 

Termohigro. Bahan yang digunakan untuk sampel adalah daging sapi giling, 

tepung, telur, bumbu-bumbu, ekstrak wortel, ekstrak waluh dan air. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

menggunakan 2 faktor. Faktor tersebut yaitu parameter suhu (8°C dan 34°C) dan 

komposisi ekstrak waluh dan ekstrak wortel (0:0, 1:0, 0;1, 1:1) dengan 8 taraf 

perlakuan 4 kali ulangan. 

Pelaksanaan penelitian sebagai berikut: Menggiling daging sapi 800g. 

Membuat adonan bakso dengan mencampur gilingan daging bersama tepung 

400g, telur 2 butir, bumbu-bumbu (bawang putih, merica, garam, penyedap rasa, 

bawang merah goring) dan sedikit air es. Membagi adonan bakso yang siap 

dibentuk menjadi empat bagian, dengan berat yang sama masing-masinh 500g. 

Bagian bakso pertama dijadikan kontrol atau tanpa perlakuan yaitu dengan 



menambahkan air  5ml/200g. Bagian bakso yang kedua dengan perlakuan yaitu 

menambahkan ekstrak waluh saja sebanyak 5ml/200g. Bagian bakso yang ketiga 

dengan perlakuan yaitu menambahkan ekstrak buah wortel saja sebanyak  

5ml/200g. Bagian bakso yang terakhir dengan perlakuan yaitu mencampur ekstrak 

wortel sebanyak 2,5ml/200g dan ekstrak buah waluh sebanyak 2,5ml/200g. 

Memasak air secukupnya pada panci, dengan api sedang. Mengepal-ngepalkan 

adonan bakso bagian pertama pada tangan hingga membentuk adonan yang bulat 

pada saat tangan ditekan, dan memasukkan adonan dengan sendok kedalam panci. 

Setelah bakso mengapung maka bakso dapat diangkat dan ditiriskan. Melakukan 

hal yang sama pada bakso bagian yang kedua, ketiga dan keempat. Mengukus 

bakso selama 15 menit. Apabila semua bakso sudah jadi maka siap untuk diuji 

oleh peneliti. Pengujian bakso daging meliputi: uji daya simpan, uji organoleptik 

dan daya terima masyarakat. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif 

kualitatif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Komposisi bakso daging yaitu: daging sapi giling, tepung, telur, bumbu-

bumbu, ekstrak wortel, ekstrak waluh, dan sedikit air es. Dalam teknik membuat 

bakso terlebih dahulu dengan mempersiapkan daging untuk adonan. Supaya 

keaslian dari daging tetap terasa maka bisa menambahkan tepung kanji sebanyak 

15-20% (Winzaldi, 2008). 

 Daging sapi giling 200g sebagai bahan utama yang mengandung protein 

hewani. Tepung tapioca 100g digunakan sebagai pengental bahan makanan. Air es 

berfungsi untuk menjaga elastisitas daging. Ekstrak wortel dan waluh sebagai 

pengawet alami bakso daging. Menurut Muchtadi (2013) menyatakan bahwa, 

sayuran berwarna orange dan kuning seperti wortel dan labu, merupakan hasil 

tanaman yang kaya akan α- dan β- karoten. Dalam tanaman, karotenoid 

mempunyai fungsi antioksidan yang peting. Karotenoid juga menghambat 

oksidasi lemak (lebih tepatnya, peroksidasi lemak). 

 



1.  Daya Simpan 

Tabel.1 Hasil Daya Simpan Bakso Daging 

No. Perlakuan 

Ulangan (Daya Simpan Bakso 

Daging) 

Rata-

rata 

(hari) 1 2 3 4 

1 P0N0 1 1 1 1 1* 

2 P1N0 3 3 4 3 3 

3 P2N0 4 5 4 5 5 

4 P3N0 4 4 4 4 4 

5 P0N1 12 13 13 13 13 

6 P1N1 16 16 16 15 16 

7 P2N1 18 19 18 18 18** 

8 P3N1 17 18 17 18 17 

Keterangan: 

**) daya simpan tertinggi 

*) daya simpan terendah 

Hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel.1 yaitu 

diperoleh hasil daya simpan bakso daging dengan daya simpan terendah 

selama 1 hari yang terdapat pada perlakuan kontrol dengan suhu ruangan 

34ºC (P0N0). Daya simpan tertinggi yaitu selama 18 hari terpadat pada 

perlakuan yang hanya menggunakan ekstrak wortel saja dengan suhu kulkas 

8ºC (P2N1).  

Pada penelitian ini ekstrak buah waluh sedikit kurang efektif 

dibandingkan pada ekstrak wortel. Walaupun keduanya mempunyai 

kadungan β-karoten, namun kadungan β-karoten wortel lebih besar yaitu 

9,02mg/100g dibandingan pada buah waluh yang hanya mempunyai 

kadungan β-karoten 7,29mg/100g. Telah kita ketahui bahwa bakso yang 

sudah basi memiliki ciri yang pertama yaitu berlendir dikarenakan adanya 

bakteri pada bakso tersebut, lalu diikuti dengan tumbuhnya jamur. Namun 

pada penelitian ini parameter yang digunakan yaitu tumbuhnya jamur 

sebagai indikator untuk mengetahui lamanya daya simpan bakso daging. 

Selain peneliti menggunakan ekstrak buah waluh dan wortel, juga 

digunakan suhu sebagai parameter pengukur daya tahan bakso. Menurut 

Warisno (2008), menyatakan bahwa pendinginan adalah salah satu metode 

pengawetan untuk bahan pangan baik itu buah-buahan maupun sayur-



sayuran. Mekanismenya adalah pengambilan panas yang terdapat pada 

bahan pangan dengan cara menurunkan suhu di atas titik beku cair dalam 

bahan itu. Tujuan perlakuan pendinginan dan pembekuan adalah untuk 

memperpanjang umur simpan dan mengnonaktifkan kegiatan-kegiatan 

mikroba. 

2. Hasil Uji Organoleptik dan Daya Terima 

Tabel.2 Hasil Uji Organoleptik dan Daya Terima Masyarakat 

No Perlakuan Keterangan Nilai   Hasil 

1 

P0 

Warna  2,8 Coklat Keabu-abuan 

Aroma  3,95(**) Khas Daging 

Rasa  4(***) Gurih 

Tekstur  3,4 Kenyal 

Daya terima 3,95 Suka 

2 

P1 

Warna  3,45(*) Coklat Keabu-abuan 

Aroma  3,5 Khas Daging 

Rasa  3,9 Gurih 

Tekstur  3,7(****) Kenyal 

Daya terima 3,9 Suka 

3 

P2 

Warna  3,05 Coklat Keabu-abuan 

Aroma  3,5 Khas Daging 

Rasa  3,7 Gurih 

Tekstur  3,4 Kenyal 

Daya terima 4,05(*****) Suka 

4 

P3 

Warna  2,65 Coklat Keabu-abuan 

Aroma  3,35 Khas Daging 

Rasa  3,45 Gurih  

Tekstur  3,65 Kenyal 

Daya terima 3,9 Suka  

Keterangan: 

(*)  :Warna yang paling mendekati coklat keabu-abuan 

(**) : Aroma yang tertingi 

(***) : Rasa yang tertinggi 

(****) : Tekstur yang tertinggi 

(*****) : Daya Terima yang tertinggi 

Hasil organoleptik dan daya terima masyarakat (tabel 2), secara garis 

umum menunjukkan bahwa warna bakso daging coklat keabu-abuan, aroma 

bakso khas daging, rasa bakso gurih, tekstur bakso kenyal dan daya terima 

masyarakat yaitu suka. 

Warna bahan dan produk pangan dapat dibentuk oleh adanya pigmen 

yang secara alami terdapat dalam bahan pangan atau bahan pewarna yang 



ditambahkan ke dalam makanan. Pigmen alami dapat terjadi pada bahan pagan 

yang belum diolah atau terbentuk selama proses pengolahan. Diatara pigmen 

bahan pangan yang secara lami sering ditemui adalah karotenoid, klorofil, 

betalain, antosianin melanoidin dan mioglobin (Andarwulan, 2011). 

Warna yang dihasilkan dari semua perlakuan sama yaitu coklat keabu-

abuan. Hal ini dikarenakan warna yang mendominasi dari bahan bakso  yaitu 

daging dan tepung. Warna pada perlakuan P1, P2, dan P3 juga memiliki warna 

coklat kaebu-abuan dikarenan ekstrak buah waluh dan ekstrak wortel yang 

digunakan hanya sedikit sehingga warna dari ekstrak buah waluh dan wortel 

tidak begitu tampak jelas. 

Aroma khas daging, hal ini dikarenakan bakso yang dibuat merupakan 

bakso daging dengan perbandingan daging yang lebih banyak dibandingkan 

tepung, sehingga aroma yang lebih tercium adalah khas daging sapi. Aroma 

dari ekstrak buah waluh dan ekstrak wortel tidak tercium karena ekstrak yang 

digunakan tidak begitu banyak, aroma ekstrak buah waluh dan ekstrak wortel 

juga tidak begitu kuat bahkan hampir tidak mempunyai aroma sehingga aroma 

yang lebih muncul yaitu aroma khas daging sapi. 

Rasa gurih itu sendiri berasal dari berbagai bumbu-bumbu dan 

tentunya daging sapi. Karena daging sapi mempunyai protein yang tinggi  

maka rasa yang dominan keluar adalah gurih. Rasa ekstrak buah waluh dan 

ekstrak wortel juga tidak begitu dominan pada perlakuan P1, P2 dan P3. Hal ini 

dikarenakan ekstrak buah waluh dan wortel mempunyai rasa yang sedikit 

hambar. Rasa yang paling khas daging yaitu perlakuan kontrol (P0) hal ini 

juga disebabkan oleh tidak terdapat ekstrak buah waluh dan ekstrak wortel, 

sehingga rasa adonan daging lebih kuat. 

Tekstur kenyal pada bakso daging dihasilkan dari perpaduan antara 

daging sapi, tepung dan komposisi air es yang pas. Bahan yang paling 

mempengaruhi yaitu air es. Apabila air es yang digunakan terlalu sedikit maka 

akan mengakibatkan bakso lebih padat atau kurang kenyal. Namun apabila air 

yang ditambahakan terlalu banyak juga akan mengakibatakan bakso sulit 

untuk dibentuk. 



Daya terima dari masyarakat pada semua perlakuan bakso daging 

adalah suka. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan ekstrak buah 

waluh dan ekstrak wortel tidak mempengaruhi minat masyarakat. Daya terima 

masyarakat dipengaruhi oleh warna, aroma, rasa dan tekstur bakso. Karena 

dari semua perlakuan memiliki warna, aroma, rasa, dan tekstur yang sama 

maka daya terima pun sama yaitu suka. 

Dengan adanya daya terima masyakat yang suka terhadap bakso 

daging dan hasil organoleptik yang menunjukkan semua perlakuan 

mempunyai hasil yang sama, baik dari segi warna, aroma, rasa, dan tekstur. 

Maka berkaitan dengan daya simpan bakso, penambahan ekstrak buah waluh 

dan wortel dapat digunakan sebagai alternatif pengawet alami dan tidak begitu 

mempengaruhi bakso  daging pada umumnya. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlakuan yang memiliki daya simpan bakso yang paling lama yaitu 

selama 18 hari pada perlakuan yang menggunakan ekstrak wortel dengan 

suhu kulkas 8°C (P2N1). 

2. Hasil uji organoleptik dari bakso daging dengan ekstrak buah waluh dan 

wortel tidak mempengaruhi uji organoleptik (warna,rasa, aroma, dan 

tekstur) sehingga baik untuk bahan pengawet alami makanan. 
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