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ABSTRAK 

Boraks adalah salah satu bahan kimia yang sering ditambahkan pada beberapa 

makanan, terutama pada bakso, agar lebih awet, memiliki penampilan lebih 

atraktif, dan menambah kekenyalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kandungan boraks pada bakso menggunakan Test Kit Boraks EASY 

TEST. Data diperoleh dari 15 sampel bakso yang tersebar di seluruh Kampus 

Universitas Negeri Jakarta. Berdasarkan hasil pengujian, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dari 15 sampel bakso yang diuji, salah satunya mengandung 

boraks minimal 1 gram / 1 kg bakso. Sampel bakso yang memiliki kandungan 

positif mengandung boraks merupakan bakso yang berasal dari Bakso Malang 

depan Gedung G Gedung Universitas Negeri Jakarta. 

Kata kunci: Boraks, Bakso, Tes kit boraks 
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ABSTRACT 

Borax is one ingredient that is often added in some foods, especially in meatball, 

in order to make it more durable, have a more attractive appearance, and taste 

supple.This purpose of this study is intended to identify the content of borax in 

meatballs using Borax Test Kit EASY TEST. Data were obtained from 15 meatball 

and noodles meatball stalls spread all over A Campus State University of Jakarta. 

Based on the tests, the result showed that of 15 meatball samples tested, one of 

them contained borax at least 1 gram / 1 kg meatballs.  The meatball sample who 

has positive contain borax, it was from meatball stall in front of G Building State 

University of Jakarta. 

 

Keywords: Borax, Meatball, Borax test kit 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sektor industri makanan di Indonesia terus menunjukkan kinerja positif 

dengan pertumbuhan mencapai 9,82 persen atau sebesar Rp192,69 triliun pada 

triwulan III tahun 2016. Pertumbuhan industri ini terutama didorong oleh 

kecenderungan masyarakat yang mengutamakan konsumsi produk-produk 

makanan dalam penyediaan produk siap saji (Kemenperin, 2016). 

Makanan cepat saji tentunya banyak digemari oleh sebagian besar 

masyarakat Indonesia karena mudah dan cepat disajikan.  Salah satu makanan 

cepat saji yang populer karena harganya yang relatif murah dan terjangkau adalah 

bakso. Hal ini membuat persaingan dalam bisnis bakso tidak dapat dihindari, 

mulai dari persaingan level paling bawah ( pedagang gerobak ) sampai ke level 

kelas atas. Persaingan antar pedagang bakso secara tidak langsung berpengaruh 

terhadap produsen bakso. Masalah terbesar bagi produsen bakso adalah 

bagaimana mencegah pembusukan oleh karena makanan cepat saji seperti bakso 

harus habis terjual sebelum mengalami pembusukan. Hal seperti ini yang 

menyebabkan beberapa oknum berbuat curang dengan mengawetkan bakso 

menggunakan bahan kimia berbahaya seperti boraks (Elza, 2005). 

Tidak hanya pada bakso, bahan makanan yang menduduki peringkat teratas 

mengandung boraks juga terdapat pada ikan laut, mie basah, dan tahu (BPOM, 

2005). Hasil penelitian oleh Hikmawati (2004) terhadap makanan jajanan bakso 

yang beredar di pasar di wilayah kodya Semarang menunjukkan bahwa dari 33 

sampel, 22 (66,66%) sampel positif/mengandung boraks dan 11 (33,33%) sampel 

negatif/tidak mengadung boraks terhadap bakso. Penelitian yang serupa dilakukan 

oleh Juliana (2005) terhadap sampel bakso sapi bermerek, yang menunjukkan 

bahwa 21 sampel yang diperoleh dari 12 swalayan di Kota Semarang terdapat 

28,6% sampel bakso sapi bermerek positif mengandung boraks. 
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Boraks adalah senyawa kimia turunan dari logam berat boron (B). Boraks 

merupakan anti septik dan pembunuh kuman. Bahan ini banyak digunakan 

sebagai bahan anti jamur, pengawet kayu, dan antiseptik pada kosmetik.  

Dalam makanan, boraks akan terserap oleh darah dan disimpan dalam hati. 

Karena tidak mudah larut dalam air boraks akan bersifat kumulatif. Dari hasil 

percobaan dengan tikus menunjukkan bahwa boraks bersifat karsinogenik. Selain 

itu boraks juga dapat menyebabkan gangguan proses reproduksi, menimbulkan 

iritasi pada lambung, dan menyebabkan gangguan pada ginjal, hati, dan testis 

(Suklan H, 2002). Maka dari itu dibuat larangan penggunaan boraks sebagai 

bahan tambahan pangan dalam Permenkes RI No. 722/MENKES/PER/IX/1988 

karena sifatnya yang berbahaya bagi tubuh. 

Universitas Negeri Jakarta memiliki beberapa gedung perkuliahan dengan 

lokasi yang berbeda yakni kampus A di Rawamangun, Kampus B di Pemuda, 

Kampus D di Halimun, dan Kampus E di Setiabudi. Kampus A UNJ merupakan 

pusat kegiatan perkuliahan yang memiliki jumlah civitas akademika lebih banyak 

dibandingkan dengan kampus B, D, dan E. Berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan di lingkungan Kampus A ini, terdapat 15 penjual olahan bakso yang 

memiliki warung ataupun gerobak yang selalu ramai dikunjungi pembeli setiap 

harinya. Sehingga makanan yang di gemari oleh semua golongan masyarakat ini 

dikhawatirkan terdapat bahan tambahan makanan terlarang yaitu boraks yang 

dapat membahayakan konsumen. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui 

apakah olahan bakso yang dijual di warung bakso dan mie ayam bakso yang 

tersebar di Lingkungan Kampus A UNJ mengandung boraks untuk menjamin agar 

konsumen mengkonsumsi makanan yang aman. 

 
1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diambil beberapa 

identifikasi masalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah bakso yang dijual di lingkungan kampus A Universitas Negeri 

Jakarta mengandung boraks? 

2. Bagaimana uji kandungan boraks pada olahan bakso? 
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1.3. Pembatasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

 Pengujian kandungan boraks hanya pada olahan bakso yang dijual 

warung bakso dan mie ayam bakso di lingkungan Kampus A 

Universitas Negeri Jakarta.  

 Pengujian menggunakan sampel bakso sebanyak 5 gram. 

 Pengujian menggunakan Test Kit Boraks EASY TEST. 

 

1.4. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah 

di atas, maka dapat dirumuskan masalah “Apakah ada kandungan boraks pada 

bakso yang dijual di Lingkungan Kampus A Universitas Negeri Jakarta ?”. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan boraks pada bakso 

yang dijual di warung bakso dan warung mie ayam bakso di lingkungan kampus 

A Universitas Negeri Jakarta. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini, yaitu:  

1. Sebagai informasi untuk peneliti ataupun pihak luar. 

2. Sebagai acuan penelitian selanjutnya mengenai kandungan boraks pada 

makanan. 

3. Sebagai sumber informasi ilmiah tentang kandungan zat tambahan boraks pada 

bakso yang dijual di lingkungan Kampus A Universitas Negeri Jakarta. 

4. Sebagai petunjuk bagi masyarakat khususnya civitas akademika kampus A 

UNJ dalam memilih makanan yang aman untuk dikonsumsi. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1.  Deskripsi Teoritis 

2.1.1. Bakso 

Bakso merupakan jenis makanan yang sangat populer di Indonesia, terutama 

di Jawa. Bakso dibuat dari campuran daging tidak kurang dari 50% dan pati atau 

tepung serealia, dengan atau tanpa bahan tambahan makanan yang diizinkan. 

Umumnya bakso berbentuk bulat. Namun saat ini bentuk bakso makin variatif, 

begitu pula rasanya. Bakso biasanya disajikan bersama mi atau bihun, sayuran, 

dan kuah. Bakso diperkenalkan pertama kali ke Indonesia oleh perantau dari Cina 

(Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, 2009). 

Pembentukan adonan menjadi bola-bola bakso dapat dilakukan dengan 

menggunakan tangan atau dengan mesin pencetak bola bakso. Jika memakai 

tangan, caranya dengan mengambil adonan dengan sendok makan lalu diputar-

putar dengan tangan sehingga terbentuk bola bakso. Bagi orang yang telah mahir, 

untuk membuat bola bakso ini cukup dengan mengambil segenggam adonan lalu 

diremas-remas dan ditekan ke arah ibu jari. Adonan yang keluar dari ibu jari dan 

telunjuk membentuk bulatan lalu diambil dengan sendok kemudian direbus dalam 

air mendidih selama ± 3 menit kemudian diangkat dan ditiriskan (Wibowo, 2000). 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

( Sumber : Qomariyyun Najmil, 2012 ) 

 

 

Gambar 2.1 Proses Pencetakan Bakso Gambar 2.2 Proses Perendaman 

Bakso dalam air hangat 
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Penggunaan panas pada pembuatan bakso (perebusan) biasa dilakukan 

pada suhu 65 – 70 
o
C ± 20 menit untuk sapi. Penggunaan suhu tersebut 

menyebabkan protein yang terkandung dalam daging keluar dan larut dalam air 

perebusan.Pembuatan bakso ini pun memerlukan bumbu dan rempah-rempah 

yang mungkin saja mempengaruhi nilai gizi dari bakso yang dihasilkan karena 

bumbu dan rempah pun mengandung sejumlah protein (Muchtadi, 1989). 

 

 

Gambar 2.3 Bagan pembuatan bakso daging 

                     ( Sumber : Qomariyyun Najmil, 2012 ) 

Untuk menarik perhatian konsumen, saat ini olahan bakso banyak di 

tawarkan dalam bentuk yang unik seperti bakso gepeng, bakso granat, bakso 

beranak, bakso raksasa, bakso kotak, dan bakso iga. Selain itu bakso juga 

dijadikan makanan beku yang dijual di pasar swalayan sehingga bakso dapat 

dijadikan kudapan, contohnya bakso bakar. Irisan bakso dapat juga dijadikan 

pelengkap jenis makanan lain seperti mie ayam, mie goreng, nasi goreng, atau cap 

cai. 
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2.1.2  Boraks 

Asam borat atau boraks (boric acid) merupakan zat pengawet berbahaya yang 

tidak diizinkan digunakan sebagai campuran bahan makanan. Boraks adalah 

senyawa kimia dengan rumus Na2B4O7.10H2O berbentuk kristal putih, tidak 

berbau dan stabil pada suhu dan tekanan normal. Dalam air, boraks berubah 

menjadi natrium hidroksida dan asam borat (Syah, 2005). 

Rumus Molekul : Na2B4O7.10H2O 

Nama Kimia  :  Natrium Tetraborat 

Berat Molekul : 381, 37 g/mol 

Titik Leleh  : 75
0
C 

Berat Jenis  : 1,68 – 1,72 g/cm
3 

(Winarno, 2004) 

 
Gambar 2.4 Rumus Struktur Kimia Boraks 

( Sumber : Ra’ike, 2007 ) 

Selain itu, senyawa asam borat ini mempunyai sifat-sifat kimia sebagai 

berikut: jarak lebur sekitar 171°C, larut dalam 18 bagian air dingin, 4 bagian air 

mendidih, 5 bagian gliserol 85% dan tak larut dalam eter. Kelarutan dalam air 

bertambah dengan penambahan asam klorida, dan asam sitrat. Mudah menguap 

dengan pemanasan dan kehilangan satu molekul airnya pada suhu 100°C yang 

secara perlahan berubah menjadi asam metaborat (HBO2). Asam borat merupakan 

asam lemah dan garam alkalinya bersifat basa. Satu gram asam borat larut 

sempurna dalam 30 bagian air, menghasilkan larutan yang jernih dan tak 

berwarna. Asam borat tidak tercampur dengan alkali karbonat dan hidroksida. 

Asam borat (H3BO3) merupakan senyawa  yang dikenal juga dengan nama 

“bleng” di Jawa Tengah dan di Jawa Timur dikenal dengan nama “pijer”. 

Digunakan/ditambahkan ke dalam pangan/bahan pangan sebagai pengental 

ataupun sebagai pengawet (Cahyadi, 2008). 
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Karakteristik boraks antara lain (Riandini, 2008): 

a) Warna jelas bersih 

b) Kilau seperti kaca 

c) Kristal ketransparanan adalah transparan ke tembus cahaya 

d) Sistem hablur adalah monoklin 

e) Perpecahan sempurna di satu arah 

f) Warna lapisan putih 

g) Mineral yang sejenis adalah kalsit, halit, hanksite, colemanite, ulexite dan 

garam asam bor yang lain. 

h) Karakteristik yang lain: bersifat alkali. 

 

2.1.3 Kegunaan Boraks 

Boraks merupakan senyawa anti septik dan pembunuh kuman. Bahan 

kimia ini banyak digunakan sebagai bahan anti jamur, pengawet kayu, dan 

antiseptik pada kosmetik (Svehla, G). Boraks bisa didapatkan dalam bentuk padat 

atau cair (asam borat). Baik boraks maupun asam borat memiliki sifat antiseptik 

dan diaplikasikan oleh industri farmasi sebagai ramuan obat, misalnya dalam 

salep, bedak, larutan kompres, obat oles mulut dan obat pencuci mata. Selain itu 

boraks juga digunakan sebagai bahan solder, pembuatan gelas, bahan 

pembersih/pelicin porselin, pengawet kayu dan antiseptik kayu (Aminah dan 

Himawan, 2009). 

Namun bahan kimia ini telah lama digunakan sebagai aditif dalam 

berbagai makanan. Sejak asam borat dan boraks diketahui efektif terhadap ragi, 

jamur dan bakteri, sejak saat itu mulai digunakan untuk mengawetkan produk 

makanan. Selain itu, kedua aditif ini dapat digunakan untuk meningkatkan 

elastisitas dan kerenyahan makanan serta mencegah udang segar berubah menjadi 

hitam. Di masyarakat daerah tertentu boraks juga dikenal dengan sebutan garam 

”bleng” atau ”pijer” dan sering digunakan untuk mengawetkan nasi untuk dibuat 

makanan yang sering disebut legendar atau gendar (Yuliarti, 2007). 
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2.1.4 Efek Negatif Boraks terhadap Kesehatan 

Pada kondisi normal, boraks diabsorpsi secara cepat oleh saluran cerna 

cepat dan dapat terakumulasi pada beberapa organ di tubuh karena memiliki 

afinitas yang besar terhadap hati, otak, dan ginjal (Winarno, 2004). 

Boraks memiliki efek racun yang sangat berbahaya pada sistem 

metabolisme manusia sebagai halnya zat-zat tambahan makanan lain yang 

merusak kesehatan manusia. Dosis tertinggi boraks yaitu 10-20 gr/kg berat bada 

norang dewasa dan 5 gr/kg berat badan anak-anak akan menyebabkan keracunan 

bahkan kematian. Sedangkan dosis terendah yaitu dibawah 10-20 gr/kg berat 

badan orang dewasa dan kurang dari 5 gr/kg berat badan anak-anak (Saparinto 

dan Hidayati, 2006). 

Gejala awal keracunan boraks bisa berlangsung beberapa jam hingga 

seminggu setelah mengonsumsi atau kontak dalam dosis toksis. Gejala klinis 

keracunan boraks biasanya ditandai dengan hal-hal berikut (Saparinto dan 

Hidayati, 2006): 

a. Sakit perut sebelah atas, muntah dan mencret 

b. Sakit kepala, gelisah 

c. Penyakit kulit berat 

d. Muka pucat dan kadang-kadang kulit kebiruan 

e. Sesak nafas dan kegagalan sirkulasi darah 

f. Hilangnya cairan dalam tubuh 

g. Degenerasi lemak hati dan ginjal 

h. Otot-otot muka dan anggota badan bergetar diikuti dengan kejang-kejang 

i. Tidak memiliki nafsu makan, diare ringan  

 Penggunaan boraks apabila dikonsumsi secara terus-menerus dapat 

mengganggu gerak pencernaan usus, kelainan pada susunan saraf, depresi dan 

kekacauan mental. Dalam jumlah serta dosis tertentu, boraks bisa mengakibatkan 

degradasi mental, serta rusaknya saluran pencernaan, ginjal, hati dan kulit karena 

boraks cepat diabsorbsi oleh saluran pernapasan dan pencernaan, kulit yang luka 

atau membran mukosa (Saparinto dan Hidayati, 2006). 
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2.1.5 Uji Kandungan Boraks Secara Kualitatif  

 

a. Metode Sentrifugasi 

Pada metode uji kandungan boraks secara sentrifugasi ini bahan makanan 

yang akan di uji dicampur dengan air panas kemudian diblender halus dan 

dimasukkan dalam sentrigugasi (diputar selama 2 menit dengan kecepatan 3000 

rpm) sehingga diperoleh supernatan. Untuk mengetahui apakah bahan makanan 

yang diuji mengandung boraks atau tidak, langkah selanjutnya supernatan yang 

terbentuk bisa diuji dengan 2 cara yaitu: 

1) Supernatan dipanaskan di atas penangas air, ditambahkan H2SO4 pekat dan 

etanol, apabila dibakar nyala api berwarna hijau maka bahan makanan tersebut 

mengandung boraks. 

2) Supernatan ditambahkan beberapa tetes HCl 5 N kemudian disaring. Hasil 

saringan ditambahkan 4 tetes Asam Oksalat jenuh dan 1 ml kurkumin 1% yang 

terlarut dalam metanol. Setelah itu, diuapkan diatas penangas air kemudian 

residunya ditambahkan uap amonia. Apabila uap berwarna hijau tua kehitaman 

maka dapat dipastikan makanan yang diuji mengandung boraks. (Rohman dan 

Sumantri, 2007) 

  Kedua cara pengujian diatas mempunyai sifat yang sama yaitu hanya 

membuktikan apakah bahan makanan yang diuji mengandung boraks atau tidak 

dan tidak bisa menentukan seberapa banyak kandungan boraks yang terkandung 

didalamnya. Dalam upaya pembuktiannya peneliti boleh memilih salah satu 

diantara kedua uji tersebut (Rohman dan Sumantri, 2007). 

 

b. Metode Pengabuan 

Metode uji boraks dengan pengabuan ini mempunyai langkah kerja yang 

mirip dengan metode sentrifugasi. Perbedaannya hanya terletak pada langkah 

awalnya. Pada metode pengabuan ini bahan makanan yang akan diuji 

ditambahkan garam dapur dulu kemudian dikeringkan di dalam oven hingga 

menjadi abu. Abu yang terbentuk inilah yang akan berlanjut pada proses 

selanjutnya. Proses selanjutnya dibedakan menjadi 2 yaitu: 
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1) Supernatan dipanaskan di atas penangas air, ditambahkan H2SO4 pekat dan 

etanol, apabila dibakar nyala api berwarna hijau maka bahan makanan tersebut 

mengandung boraks. 

2) Supernatan ditambahkan beberapa tetes HCl 5 N kemudian disaring. Hasil 

saringan ditambahkan 4 tetes Asam Oksalat jenuh dan 1 ml kurkumin 1% yang 

terlarut dalam metanol. Setelah itu, diuapkan diatas penangas air kemudian 

residunya ditambahkan uap amonia. Apabila uap berwarna hijau tua kehitaman 

maka dapat dipastikan makanan yang diuji mengandung boraks. 

  Metode pengabuan ini juga hanya sekedar menunjukkan bahwa bahan 

makanan yang diuji mengandung boraks atau tidak. Sedangkan berapa banyak 

boraks yang ada di bahan makanan tersebut tidak bisa diketahui dengan metode 

ini (Rohman dan Sumantri, 2007). 

 

c. Metode EASY TEST Boraks 

Metode EASY TEST boraks merupakan cara uji kandungan boraks secara 

kualitatif pada makanan yang mempunyai prosedur paling sederhana dan bahan 

kimia yang digunakan tidak berbahaya sehingga aman digunakan oleh masyarakat 

awam. Alat uji yang digunakan adalah Tes Kit Borax. Test Kit Borax (Boraks) 

dalam makanan adalah alat uji cepat kualitatif untuk mendeteksi kandungan 

boraks dalam makanan dalam waktu 10 menit dengan batas sensitivitas deteksi 

100 mg/Kg (100 ppm). 

Adapun cara kerjanya adalah sebagai berikut: 

1) Ambil 5 gr bakso yang akan diamati 

2) Lumatkan bakso tersebut pada cawan porselin 

3) Ambil dimasukkan beaker glass 25 ml 

4) Tambahkan reagen test kit boraks EASY TEST sebanyak 4 tetes 

5) Tambahkan air mendidih 5 ml, aduk sampai padatan bakso dapat bercampur 

rata dengan cairan sampai menyerupai bubur 

6) Biarkan dingin, lalu ambil kertas uji dan celupkan kertas uji dengan campuran 

tersebut, jika kertas uji yang semula berwarna kuning berubah menjadi merah 

maka bakso tersebut positif mengandung boraks dan jika warna kertas uji tetap 

maka bakso tersebut negatif kadungan boraksnya. 
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2.2. Penelitian yang Relevan 

Telah dilakukan penelitian oleh Dandik Widayat di Program Studi 

Kesehatan Masyarakat Universitas Jember yang berjudul “Uji Kandungan Boraks 

pada Bakso (Studi pada Warung Bakso di Kecamatan Sumbersari Kabupaten 

Jember”. Dalam penelitiannya, peneliti melakukan penelitian deskriptif  dan  

tergolong dalam penelitian cross sectional. Pengambilan data dilakukan dengan 

mengambil sampling pada warung bakso yang tersebar di Kecamatan Sumbersari 

dan menguji secara fisik dan uji di laboratorium untuk mengetahui kandungan 

boraks pada sampel bakso tersebut serta melakukan observasi pada proses 

pembuatan bakso untuk membuktikan bahwa sampel bakso yang diteliti benar-

benar tidak mengandung boraks. Data diperoleh dari 35 warung bakso yang 

tersebar di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Berdasarkan uji 

laboratorium diketahui bahwa dari sampel bakso yang diambil dari 35 warung 

bakso yang tersebar di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember tidak satupun 

mengandung boraks. 

 

2.3.Kerangka Berpikir 

 

 Uji Kualitatif Boraks pada Bakso 

Metode EASY TEST dengan Test Kit Boraks 

Data Kualitatif Warna yang Terbentuk pada Kertas 

Uji 

Tempat:  

Kampus A 

Universitas Negeri 

Jakarta 

Sampel: 

Bakso 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Tujuan Operasional Penelitian 

 Tujuan operasional dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui ada atau 

tidaknya kandungan boraks pada bakso pedagang kaki lima di Kampus A 

Universitas Negeri Jakarta dengan Test Kit Boraks EASY TEST.  

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan yaitu pada bulan Oktober sampai 

dengan bulan November  2017. Penentuan uji boraks dilakukan oleh di  

Laboratorium Kimia Universitas Negeri Jakarta.  Pengujian dilakukan pada bulan 

November 2017. 

 

 Tabel 3.1. Jadwal kegiatan 

 

No Uraian Kegiatan 

Oktober November 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Studi Pustaka         

2 Penyusunan Porposal         

3 Revisi proposal         

4 Persiapan administrasi, alat, dan 

bahan penelitian 

        

5 Pengujian         

6 Analisa Data & Membuat hasil 

Penelitian 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen. 

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian Bakso dengan reagen Test Kit Boraks 

EASY TEST dapat mendeteksi keberadaan boraks minimal 0,1 g / 1 kg bakso. 

 

3.4    Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warung bakso dan mie ayam 

bakso di lingkungan kampus A UNJ yang berjumlah 15 warung. Sedangkan 

sampel adalah bakso dari semua warung bakso dan mie ayam bakso dimana setiap 

warung diteliti sebanyak 5 gram bakso. Teknik pengambilan sampel yakni dengan 

sampling jenuh yang melibatkan seluruh anggota populasi. 

 

3.5     Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai 

subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok 

subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Penyajian 

analisis deskriptif dari penelitian ini yaitu berupa hasil uji boraks menggunakan 

metode EASY TEST Test Kit Boraks apakah pada sampel bakso mengandung 

komponen boraks yang  berbahaya bagi kesehatan. 

 

3.6  Tahapan Penelitian 

Tahapan yang dilakukan dalam proses pengerjaan penelitian ini ditunjukkan 

pada bagan alir sebagai berikut. 

 

 

 

Mulai 

Identifikasi masalah 

Studi literatur mengenai Boraks 

Pengumpulan data 

Pengumpulan sampel bakso 

Kesimpulan 

Selesai 

Analisis data  

Pengujian boraks  
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Gambar 3.1 menunjukkan bahwa tahapan penelitian dimulai dengan 

identifikasi masalah, lalu diadakan studi literatur mengenai boraks pada bakso 

Setelah itu, dilakukan pengumpulan sampel boraks serta dilakukan pengujian 

boraks. Kemudian, data yang terkumpul dianalisis dan dibuat kesimpulan. 

 

3.7    Desain Penelitian 

Berikut ini desain penelitian yang akan dilakukan: 

Pengujian Boraks dengan Test Kit Boraks EASY TEST 

Tabel. 3.2 Desain Pengujian Boraks pada Bakso 

No Sampel Bakso Warna 

Kertas Uji 

Warna Kertas 

Uji Standar 

Hasil 

Akhir 

1. Bakso Kantin Blok M    

2. Bakso Malang Kantin  Blok M    

3. Mie Ayam Bakso Kansas Kantin 

Blok M 

   

4. Mie Ayam Bakso Dudung  Kantin 

Blok M 

   

5. Mie Ayam Bakso Daksinapati 

Barat  

   

6. Mie Ayam Bakso Hello Kitty 

Daksinapati Barat  

   

7. Bakso Malang Masjid At Taqwa    

8. Mie Ayam Bakso Kantin FIS    

9. Bakso Malang Warung Kebun    

10. Mie Ayam Bakso Warung Kebun     

11. Bakso gerbang IKK    

12. Bakso Pa’dhe Daksinapati Timur    

13. Bakso Bakar Halte UNJ    

14. Mie Ayam Bakso Halte UNJ    

15. Bakso Malang depan Gedung G    
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Pada tabel 3.2 memberikan informasi dari hasil pengujian boraks yang 

diperoleh. Pengujian boraks dilakukan pada 15 sampel bakso yang didapat dari 

warung bakso dan mie ayam bakso di lingkungan Kampus A UNJ  

 

3.7.1 Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah neraca teknis, wadah 

plastik, blender, dan sendok. Bahan-bahan yang digunakan meliputi reagen Test 

Kit Boraks EASY TEST (terdiri dari reagent, control, dan kertas uji), air panas, 

dan bakso.  

 

3.7.2 Prosedur Penelitian 

 Prosedur Pengambilan Sampel 

 Bakso diambil dari pedagang bakso 

 Dimasukkan dalam kantong plastik 

 Dibawa ke laboratorium 

 Dilakukan prosedur uji boraks. 

 

b. Prosedur Uji Boraks 

 Dihaluskan bakso dengan blender dengan sedikit air 

 Ditimbang bubur bakso sebanyak 5 gram 

 Dimasukkan ke dalam wadah 

 Ditambahkan reagen test kit boraks EASY TEST sebanyak 4 tetes 

 Ditambahkan air panas sebanyak 1 sendok makan 

 Diaduk sampai bakso dapat bercampur rata dengan cairan sampai 

menyerupai bubur 

 Dibiarkan dingin, lalu ambil kertas uji dan dicelupkan kertas uji 

dengan campuran ( jika kertas uji yang semula berwarna kuning 

berubah menjadi merah bata maka bakso tersebut positif 

mengandung boraks dan jika warna kertas uji tetap berwarna 

kuning maka bakso tersebut negatif kandungan boraksnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Uji Kandungan Boraks pada Bakso 

Dalam penelitian ini bakso yang diuji bersumber dari pedagang bakso yang 

mempunyai tempat dagang yang permanen dan juga pedagang keliling yang 

terdapat di lingkungan kampus A Universitas Negeri Jakarta. 

Reagen yang digunakan untuk mengidentifikasi kandungan boraks pada 

bakso dalam penelitian ini adalah reagen test kit boraks EASY TEST. Test kit 

boraks EASY TEST merupakan seperangkat tools yang terdiri dari reagen cair 

dan kertas uji untuk pengujian cepat keberadaan boraks pada suatu produk 

makanan padatan atau cairan. Test kit ini dapat mendeteksi keberadaan boraks 

hanya dalam kisaran menit dengan pembentukan warna kemerahan pada kertas uji 

sebagai indikasi bahwa bahan yang diuji POSITIF mengandung boraks. 

Tahap awal pengujian yaitu menghaluskan sampel bakso menggunakan 

blender dengan sedikit air hingga lembut. Kemudian bakso yang telah dihaluskan 

ditimbang sebanyak 5 gram dan ditaruh ke dalam wadah. Setelah itu ditambahkan 

10 tetes reagen cair dan 1 sendok makan air panas, dan diaduk selama 1 menit. 

Terakhir dibasahkan kertas uji ke dalam larutan hasil campuran bakso, air panas, 

dan reagen cair yang ada di dalam wadah. Kertas uji tersebut kemudian 

dikeringkan dan dilihat perubahan yang terjadi. 

Kertas uji yang dikeringkan tersebut kemudian dibandingkan dengan warna 

standar yang disertakan dalam reagen kit. Apabila kertas uji berubah warna 

menjadi kemerah-merahan maka bakso yang diuji positif mengandung boraks. 

apabila tidak berubah warna (tetap berwarna kuning) maka bakso yang diuji tidak 

mengandung boraks. 

Adapun hasil uji boraks terhadap 15 sampel bakso yang diambil dari warung 

bakso dan mie ayam bakso di lingkungan kampus A Universitas Negeri Jakarta 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Sampel Bakso Berdasarkan Warna Kertas Uji Standar 

No Sampel Bakso Warna 

Kertas Uji 

Warna Kertas 

Uji Standar 

Hasil 

Akhir 

1. Bakso Kantin Blok M Kuning Kuning Negatif 

2. Bakso Malang Kantin Blok M Kuning Kuning Negatif 

3. Mie Ayam Bakso Kansas Kantin 

Blok M 

Kuning Kuning Negatif 

4. Mie Ayam Bakso Dudung Kantin 

Blok M 

Kuning Kuning Negatif 

5. Mie Ayam Bakso Daksinapati 

Barat  

Kuning Kuning Negatif 

6. Mie Ayam Bakso Hello Kitty 

Daksinapati Barat  

Kuning Kuning Negatif 

7. Bakso Malang Masjid At Taqwa Kuning Kuning Negatif 

8. Mie Ayam Bakso Kantin FIS Kuning Kuning Negatif 

9. Bakso Malang Warung Kebun Kuning Kuning Negatif 

10. Mie Ayam Bakso Warung Kebun  Kuning Kuning Negatif 

11. Bakso gerbang IKK Kuning Kuning Negatif 

12. Bakso Pa’dhe Daksinapati Timur Kuning Kuning Negatif 

13. Bakso Bakar Halte UNJ Kuning Kuning Negatif 

14. Mie Ayam Bakso Halte UNJ Kuning Kuning Negatif 

15. Bakso Malang depan Gedung G Jingga Kuning Positif 

Berdasarkan tabel 4.1 setelah dibandingkan warna kertas uji sampel 

dengan warna kertas standar diketahui bahwa salah satu dari 15 sampel bakso 

yang diuji memiliki warna yang berbeda dengan kertas uji standar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2. Warna Kertas Uji Positif  Gambar 4.3. Warna Kertas Uji Negatif 
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Apabila di dalam sampel terindikasi mengandung boraks, warna  kertas uji 

yang mengandung kurkumin yang berwarna kuning akan  menjadi berwarna ke 

merahan. Kurkumin (diferuloylmethane) adalah senyawa aktif yang ditemukan pada 

kunir, berupa polifenol dengan rumus kimia C21H20O6. Kurkumin memiliki dua 

bentuk tautomer: keton dan enol. Struktur keton lebih dominan dalam bentuk padat, 

sedangkan struktur enol ditemukan dalam bentuk cairan. Kurkumin merupakan 

senyawa yang berinteraksi dengan asam borat menghasilkan senyawa berwarnamerah 

yang disebut rososiania. 

 

 

Gambar 4.4 Hasil reaksi kertas uji yang mengandung kurkumin dengan asam 

borat 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian boraks pada bakso  

yang berasal dari 14 warung bakso memiliki kertas uji yang berwarna kuning. 

Setelah dibandingkan dengan kertas uji standar tidak ada perbedaan yang nyata 

sehingga bakso yang dijual di warung tersebut tidak mengandung boraks. 

Sedangkan pengujian boraks pada bakso yang berasal dari pedagang bakso 

Malang di depan gedung G memiliki kertas uji yang berwana jingga sehingga 

terlihat adanya perbedaan warna antara kertas uji sampel bakso dengan warna 

kertas uji standar.  Hal ini menunjukkan bahwa bakso yang dijual oleh pedagang 

bakso malang di depan Gedung G Universitas Negeri Jakarta terindikasi 

mengandung boraks minimal 1 gram / 1 kilogram bakso.  
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Hasil pemeriksaan Boraks berdasarkan ciri fisik bakso yang positif 

mengandung boraks dapat dilihat dari gambar 4.2 dimana bakso memiliki tingkat 

kekenyalan yang lebih tinggi daripada bakso tanpa boraks, berwarna tampak lebih 

putih, bila dipotong  tekstur bakso sedikit lebih keras, bau terasa tidak alami dan 

setelah disimpan selama 3 hari masih tahan lama dalam suhu ruang. 

  

Gambar 4.5 Bakso yang positif mengandung boraks 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa salah satu bakso yang 

dijual oleh warung bakso dan mie ayam bakso di Lingkungan Universitas Negeri 

Jakarta terindikasi mengandung boraks yang dapat membahayakan kesehatan 

manusia. Sampel bakso dari Bakso Malang yang berlokasi di depan Gedung G 

mengandung boraks minimal 1 gram / 1 kilogram bakso. Hal ini dapat dilihat dari 

terdapatnya perbedaan yang nyata antara bakso yang mengandung boraks dan 

yang tidak mengandung boraks setelah dibandingkan dengan kertas uji standar. 

Bakso yang mengandung boraks pada kertas uji sampelnya berwarna jingga. 

Sedangkan bakso yang tidak mengandung boraks pada kertas ujinya berwarna 

kuning sesuai dengan warna kertas uji standar. 

 

 

5.2. Saran 

Perlu diuji secara kuantitatif sampel bakso yang terindikasi mengandung 

boraks dan perlunya lebih banyak lagi variasi metode pengujian boraks terhadap 

masing-masing sampel bakso yang diuji. 
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Gambar 7. Kertas uji dibiarkan kering    Gambar 8. Hasil Uji Negatif 

 

 

Gambar 9. Hasil Uji Positif  
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