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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Boraks adalah senyawa kimia dengan rumus Na2B4O7.10H2O berbentuk 

kristal putih, tidak berbau dan stabil pada suhu dan tekanan normal (Ridho 2018). 

Boraks sangat larut dalam air, boraks merupakan salah satu zat yang dilarang 

digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Boraks bahan beracun dan berbahaya 

karena dapat menimbulkan efek toksik, tetapi mekanismenya berbeda dengan 

formalin karena ketika boraks masuk ke dalam tubuh manusia, boraks akan 

tersimpan secara kumulatif di organ tubuh seperti otak (Muharrami 2015). 

Walaupun boraks telah jelas dilarang penggunaannya pada makanan, tetapi pada 

kenyataannya masih terdapat makanan yang dijajakan menggunakan bahan 

tersebut, salah satunya adalah bakso. Hal ini bertujuan mencegah bakso menjadi 

rusak dan cepat basi (Suntaka et al 2015). 

Analisis boraks dapat dilakukan dengan menggunakan metode uji nyala api, 

titrasi volumetrik maupun spektofotometri metode-metode tersebut mempunyai 

kelebihan dan kekurangan, sehingga tidaklah berlebihan apabila ada alternatif 

metode lain untuk menambah informasi tentang metode analisis boraks yang lebih 

cepat, mudah dan murah. Salah satunya yaitu secara kualitatif menggunakan kertas 

temulawak. 

Rimpang temulawak memiliki kandungan yaitu curcumin dan minyak atsiri, 

pati, protein, lemak (fixed oil), selulosa dan mineral. Kurkumin adalah zat warna 

pada temulawak (curcuma xanthorriza Rob) berupa kristal kuning oranye yang 

sering digunakan sebagai pewarna (Anggoro 2015). Boraks dalam bentuk asam 

borat akan terikat oleh kurkumin sehingga membentuk kompleks Boron Cyanon 

Kurkumin yang berwarna merah kecoklatan. Warna kemerahan kecoklatan  ini 

merupakan warna dari kompleks boron kurkumin yaitu rorosianin (Ilham 2019). 

Pengujian boraks ini perlu dilakukan karena bahan pangan sebagai 

kebutuhan dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Bahan utama yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah jenis makanan jajanan yang ada di sekolah, pasar 
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tradisional jajanan yang dimaksud, yaitu: otak-otak, ketupat dan bakso.  

Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan kertas tumerik dari temulawak, kadar 

boraks menggunakan titrasi dan spektrofotometer UV-Vis untuk membuktikan 

kebenaran uji deteksi boraks. 

Pada penelitian sebelumnya identifikasi boraks menggunakan kertas 

tumerik (bahan dari kunyit) dan titrasi pada sampel tahu (Fuad 2014) tahu terdeteksi 

mengandung boraks dengan kadar yang relatif rendah, yaitu berkisar antara 

103.05±10.44 – 123,66± 10,44 ppm dengan pengujian kuantitatif sehingga secara 

kualitatif tidak dapat terdeteksi menggunakan uji warna ketas tumerik. Pada 

penelitian Hartati 2017 bahwa dari 12 merek kerupuk, semuanya positif 

mengandung boraks.  Hal ini ditandai dengan perubahan warna pada kertas kunyit 

dari warna kuning menjadi berwarna merah hingga merah kecoklatan. Kandungan 

boraks pada sampel berkisar antara 11,80 - 119,90 ppm dengan nilai terendah pada 

kerupuk uyel yaitu 11,80 ppm dan kandungan boraks tertinggi pada kerupuk puli 

galar yaitu 119,90 ppm. Hal ini membuktikan bahwa analisa boraks secara kualitatif 

menggunakan kertas kunyit adalah benar. Semakin banyak jumlah positif (semakin 

gelap perubahan warnanya) maka semakin tinggi kadar boraksnya. Dalam 

penelitian ini, metode analisis boraks secara kualitatif yang mudah dan murah 

menggunakan kertas tumerik dari temulawak. Temulawak dan kunyit mengandung 

kurkumin sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana 

efektivitas dari kedua bahan tersebut dalam mendeteksi boraks dengan variasi bobot 

yang sama. Selain itu untuk mengetahui kadar boraks pada sampel bakso dan otak-

otak, pengujian kadar boraks secara kuantitatif dengan menggunakan metode 

titrimetri dan spektofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 500-600nm. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah kurkumin dalam temulawak dan kunyit masing - masing dengan 

variasi bobot yang sama memiliki tingkat deteksi yang sama terhadap 

boraks ? 

2. Berapa kadar boraks pada sampel otak-otak, ketupat dan bakso yang 

dapat dideteksi oleh kertas tumerik ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui tingkat deteksi kurkumin dalam temulawak dan kunyit 

masing - masing dengan variasi bobot yang sama. 

2. Mengetahui kadar boraks otak-otak, ketupat dan bakso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


