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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Bleng merupakan bentuk tidak murni dari boraks. Menurut Mahdar 

(1990) dalam Hartati (2018) bahwa dalam bleng padat mengandung boraks 

sebanyak 12%, natrium karbonat 28%, garam dapur 60% dan mineral 0,4% 

sebagai kalsium dan besi. Borak adalah senyawa kimia yang memiliki bentuk 

serbuk kristal atau granula putih transparan, tidak berbau dan memiliki rasa agak 

manis (Cahyadi, 2009) dalam Lathifah (2015). Boraks biasanya digunakan 

sebagai bahan pembuat detergen dan antiseptik (Tubagus, 2013). Bleng atau 

boraks merupakan bahan tambahan yang penggunaannya dilarang dalam pangan 

(Cahyadi, 2009) dalam Lathifah (2015).  

Boraks sudah lama disalahgunakan oleh produsen pada pembuatan 

kerupuk, lontong (sebagai pengeras), mie, bakso (sebagai pengenyal dan 

pengawet), kecap (sebagai pengawet), dan bubur ayam (sebagai pengental dan 

pengawet) (Suhanda, 2012). Penambahan boraks pada makanan biasanya untuk 

meningkatkan kerenyahan, kekenyalan, memberikan rasa gurih dan kepadatan 

terutama pada jenis makanan yang mengandung pati (Saparinto dan Hidayati, 

2010) dalam Lathifah (2015). Mengkonsumsi makanan yang mengandung bleng 

boraks tidak memberikan dampak buruk secara langsung tetapi boraks menumpuk 

sedikit demi sedikit dan diserap dalam tubuh secara akumulatif (Subiyakto, 1991) 

dalam (Santi, 2017). 

Menurut PERMENKES RI Nomor 033 Tahun 2012 tentang bahan 

tambahan pangan, bahwa boraks digolongkan dalam bahan tambahan yang 

dilarang digunakan dalam makanan. Boraks sangat berbahaya bagi kesehatan jika 

digunakan pada makanan. Boraks pada pemakaian sedikit dan lama akan 

menyebabkan akumulasi (penumpukan) pada otak, ginjal, hati dan lemak. 

Penggunaan boraks dalam jumlah banyak dapat menyebabkan demam, anemia 

(tidak terbentuknya urin), koma, merangsang sistem saraf pusat, menimbulkan 
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depresi, apatis, sianosis, tekanan darah turun, kerusakan ginjal, pingsan, bahkan 

kematian (Nasution, 2009) dalam (Elvi, dkk., 2017). 

Meskipun sudah dilarang oleh pemerintah namun masih terdapat 

pedagang yang menjual bleng dan industri yang menggunakan bleng (boraks) 

sebagai bahan tambahan pada makanan. Seperti yang disampaikan oleh 

NusaBali.com  (2019) bahwa Loka POM Buleleng menyita 228 kg bleng yang 

mengandung boraks. Dan Tribunnews.com (2021) melaporkan dilakukan 

penyitaan sebanyak 3,9 ton kerupuk yang mengandung bleng (boraks) oleh polisi 

di Sidoarjo. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena ketidaktahuan informasi 

mengenai bleng yang mengandung boraks dan banyaknya bahan pengganti bleng 

(boraks). 

Penggunaan BTP (Bahan Tambahan Pangan) di Indonesia ditentukan 

oleh peraturan yang sudah ada, baik mengenai jenis maupun dosis penggunaannya 

dan dalam peraturan tersebut juga dicantumkan tentang larangan penggunaan 

senyawa boraks untuk bahan tambahan pangan karena dapat menyebabkan 

gangguan kesehatan bahkan kematian (BPOM, 2013). Banyak industri kecil 

karena pendidikan dan pengetahuan yang kurang tentang BTP, sehingga 

menggunakan boraks sebagai BTP pada bahan makanan, salah satunya adalah  

industri kerupuk karak atau lempeng (Setyowati & Edi, 2019). Boraks pada 

kerupuk dapat memperbaiki tekstur kerupuk sehingga menghasilkan rupa yang 

bagus dan menarik, jika digoreng akan mengembang, empuk, teksturnya bagus, 

dan renyah (Dwiyanti dkk, 2015). 

Kerupuk karak adalah kerupuk yang dibuat dengan menggunakan bahan 

dari beras atau nasi dengan penambahan bleng dan bumbu secukupnya sehingga 

menghasilkan gendar. Gendar dipotong-potong tipis menjadi bahan karak yang 

siap di jemur (Yuli, 2004) dalam Nugraha (2016). Karak atau yang biasa disebut 

dengan kerupuk nasi, gendar ataupun puli merupakan kerupuk yang sangat 

dikenal dan digemari oleh masyarakat Indonesia khususnya Jawa Tengah dan 

Jawa Timur (Lathifah, 2015). Salah satunya di Kabupaten Boyolali pada tahun 

2015 terdapat 51 UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan pada tahun 2017 

meningkat menjadi 54 UMKM yang memproduksi kerupuk karak (BPS, 2018). 



 
  

3 
 

Pada penelitian penggunan boraks yang telah dilakukan oleh Hartati 

(2017), menunjukkan bahwa pada kerupuk non protein yang beredar di Surabaya 

100% menggunakan boraks dengan kandungan boraks tertinggi pada kerupuk puli 

sebesar 119,90 ppm. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan Sugiyono, dkk 

(2009) dalam Elvi , dkk (2017) tentang kandungan boraks pada gendar/kerupuk 

puli yang diproduksi oleh industri rumah tangga di daerah Ambarawa 

menyimpulkan bahwa sampel yang berupa kerupuk gendar positif mengandung 

boraks.  

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan 

boraks atau bleng adalah dengan mengggunakan alternatif bahan pangan yang 

tidak membahayakan kesehatan dan menghasilkan kerupuk yang dapat diterima 

oleh konsumen. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan penggunaan 

alternatif bahan pengganti bleng pada pembuatan kerupuk puli. Penelitian tersebut 

antara lainIsnaini (2017) dan Fanny, dkk (2020) yang menggunakan rumput laut 

sebagai bahan pengental pengganti bleng dalam pembuatan karak. Penambahan 

Sodium Tripoliphosphat (STPP) sebagai pengganti bleng pada kerupuk puli 

dikemukakan oleh 5 sumber pustaka diantaranya Adisaputra, dkk (2014), 

Nugraha, EP, dkk (2016), Astika, M (2015), Kurniawati dan Merkuria (2015), dan 

Setyowati (2010). Pengganti bleng pada kerupuk puli dengan penambahan tepung 

tapioka oleh Lathifah, NU (2015) dan tepung-tepungan oleh Sunarti, TC dan 

Michael (2013), soda kue oleh Hartati (2018) dan Amin, SS (2016), campuran 

beras dengan maizena oleh Karjo, dkk(2015) dan campuran tepung tapioka 

dengan rumput laut dilakukan oleh Ardani dan Yanuar (2018).  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari kajian literatur ini adalah sebagai berikut: 

1. Bahan tambahan apa yang dapat digunakan sebagai alternatif bahan pengganti 

bleng (boraks) pada kerupuk puli? 

2. Apakah dengan bahan pengganti tersebut menghasilkan kerupuk puli yang 

memiliki karakteristik fisik, kimia dan sensori seperti menggunakan bleng? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari kajian literatur ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui bahan yang dapat digunakan sebagai alternatif pengganti bleng 

(boraks) pada kerupuk puli 

2. Mengetahui bahan pengganti yang memiliki karakteristik fisik, kimia dan 

sensori kerupuk puli yang sama dengan kerupuk puli yang menggunakan 

bleng (boraks).  

1.4 Manfaat  

Adapun manfaat dari kajian literatur ini dapat dijadikan sebagai referensi 

berbagai bahan yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan pengganti 

bleng pada pembuatan kerupuk puli, alternatif produksi kerupuk sehat dan secara 

tidak langsung dapat mengubah pandangan masyarakat untuk mengkonsumsi 

kerupuk puli bebas boraks. 

  


