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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kementerian kesehatan telah mengatur penggunaan Bahan Tambahan 

Pangan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.033/Menkes/Per/XI/2012, 

tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke 

dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Tidak digunakan 

untuk dikonsumsi secara langsung dan tidak digunakan sebagai bahan baku 

pangan, punya atau tidak punya nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam 

pangan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, 

pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan pangan. Dapat memengaruhi 

sifat pangan baik secara langsung maupun tidak langsung bahkan tidak 

termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan dalam pangan untuk 

mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi (Sucipto, 2015). 

Bahan Tambahan Pangan yang banyak digunakan pada makanan  

terutama pada makanan jajanan yaitu pengawet, pemanis dan pewarna (Julaeha 

et al. 2016). Penambahan bahan tambahan pangan sebenarnya tidak 

dibolehkan, karena dapat menimbulkan efek berbahaya bagi konsumen. Namun 

permasalah yang muncul, banyak produsen atau penjual tidak memahami dan 

memperhatikan hal tersebut. Dengan sengaja menambahkan bahan-bahan 

kimia yang berbahaya seperti boraks, formalin, rhodamin B, methanil yellow 

atau orange RN.1 dan sebagainya (Mudzkirah, 2016). Penggunaan bahan 

tambahan pangan dilakukan oleh produsen agar produk olahannya menjadi 

lebih menarik, lebih tahan lama dan juga tentunya lebih ekonomis sehingga 

diharapkan dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Dengan 

kemajuan industri makanan di Indonesia, mengakibatkan masih ada sebagian 

masyarakat yang tidak bertanggunjawab menggunakan pengawet boraks dalam 

pembuatan makanan misalnya kerupuk, lontong, bakso, mie dan lain-lain. 

Kerupuk merupakan salah satu produk makanan yang sangat digemari 

oleh masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa, dibuat dari bahan 

mengandung pati cukup tinnggi. Kerupuk dapat membangkitkan selera makan
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sebagai camilan atau makanan ringan. Kerupuk bukan makanan utama tetapi, 

kerupuk tepat menjadi pendamping lauk pada saat makan. Kerupuk tersebar 

hampir ke seluruh pelosok di Indonesia serta digemari oleh semua masyarakat 

meskipun dengan nama dan campuran bahan yang berbeda. Rasanya yang 

renyah dan gurih membuat makanan ini banyak disukai oleh berbagai kalangan 

masyarakat. Secara kualitatif belum ada data yang mengambarkan jumlah 

pengonsumsi kerupuk. Namun diperkirakan jumlahnya relatif sangat tinggi 

(Mustofa et al. 2011). 

Banyak sekali penjual kerupuk yang ada di pasar. Oleh karena itu, para 

penjual harus membuat atau mempersiapkan kerupuk sebaik mungkin sehingga 

kerupuknya laku. Para pembeli akan tertarik dengan kerupuk yang teksturnya 

renyah sehingga penjual melakukan berbagai cara untuk membuat kerupuk 

mereka dapat mempunyai tekstur yang renyah. Salah satu cara yang digunakan 

adalah dengan menambahkan bahan tambahan pangan. Bahan tambahan 

pangan yang sering digunakan pada pembuatan kerupuk adalah boraks yang 

dimana merupakan bahan tambahan yang dilarang untuk digunakan pada 

pangan (Muharrami, 2015). Kerupuk yang mengandung boraks selalu terasa 

getir di lidah.Jenis kerupuk yang banyak sekali kita jumpai di pasar yaitu 

seperti kerupuk kentang dan kerupuk tepung. 

Boraks merupakan garam Natrium Na2B4O7 10H2O yang sering 

digunakan pada berbagai industri non pangan diantaranya industri bahan 

solder, kertas, bahan pembersih, gelas, antiseptik, pengawet kayu, pengontrol 

kecoak dan keramik. Boraks merupakan bahan beracun dan berbahaya (B3) 

karena dapat menimbulkan efek racun. Hal ini dikarenakan apabila boraks 

masuk  dalam tubuh manusia secara terus-menerus akan menyebabkan gejala 

kerancunan akut seperti rasa mual, muntah-muntah, iritasi lambung, sakit 

kepala, bercak-bercak pada kulit, temperatur tubuh menurun, gelisah dan 

bahkan sampai pada kematian. Sedangkan apabila mengkonsumsi dalam 

jangka waktu lama dapat mengakibatkan dampak negatif bagi kesehatan 

berupa gejala keracunan kronis seperti penumpukan dalam otak, tulang, 

menyebabkan kerusakan pada hati, sistem kardiovaskuler, sistem saraf pusat, 
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sistem saraf perifer, sistem saluran kemih (ginjal, ureter, kandung kemih dan 

endokrin) (Anrery et al. 2017). 

Berdasakan hasil laporan tahunan Badan POM pusat (2017) bahwa telah 

terjadi penurunan jumlah persentase pangan tidak memenuhi syarat (%TMS) 

dari total 16% menjadi 6%. Dari total sebanyak 8.950 sampel pangan yang 

diduga mengandung bahan berbahaya yang disampling di pasar yang 

diintervensi, terdapat 537 sampel tidak memenuhi syarat terhadap parameter uji 

boraks, formalin, kuning metanil dan rhodamin B (BPOM, 2017). 

Hasil laporan tahunan Badan POM Kota Kendari (2018) penggunaan 

bahan tambahan pangan jenis boraks pada makanan masih dikategorikan aman 

atau bebas dari boraks karena peran aktif dari pihak Badan POM tiap tahunnya 

turun ke lapangan melakukan pemeriksaan laboratorium pada makanan yang 

diperjual belikan, tetapi masih ada kecurigaan terhadap pedagang yang dengan 

sengaja melakukan kecurangan dengan cara menyembunyikan dagangannya 

yang mengandung bahan tambahan pangan yang berbahaya seperti boraks 

untuk tidak diikut sertakan sebagai sampel uji. 

Beberapa penelitian tentang boraks pada kerupuk yang telah dilakukan di 

beberapa tempat di Indonesia seperti penelitian Muharrami (2015) dari 10 

sampel yang diambil di Kecamatan Kamal Madura diketahui bahwa seluruh 

sampel positif mengandung boraks, walaupun kadar boraks yang terkandung 

dalam kerupuk termasuk masih sedikit akan tetap kadar yang sedikit tersebut 

akan terakumulasi dalam tubuh sehingga dapat berakibat fatal bagi kesehatan 

bahkan nyawa manusia. Penelitian lain juga yang dilakukan oleh Hartati (2017) 

sebanyak 12 jenis sampel kerupuk yang diambil dari Pasar Tradisional 

Semolowaru Surabaya semuanya positif mengandung boraks. Hal ini ditandai 

dengan terjadinya perubahan warna pada kertas kunyit dari warna kuning 

menjadi berwarna merah hingga merah kecoklatan. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya sehingga peneliti tertarik ingin 

melakukan penelitian idetifikasi pengawet boraks pada kerupuk yang dijual di 

pasar Kota Kendari dengan menggunakan uji nyala dan uji kertas kurkumin. 

Pada dasarnya ada beberapa alasan mengapa peneliti tertarik untuk 
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menggunakan kerupuk kentang dan kerupuk tepung sebagai objek penelitian. 

Misalnya, kerupuk kentang dan kerupuk tepung merupakan jenis produksi 

kerupuk yang banyak beredar di pasar, tingkat konsumsinya cukup tinggi. 

Peneliti telah melakukan survey sederhana menemukan ada beberapa kerupuk 

jenis ini yang dijual berwarna putih mengkilat sehingga peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah ini adalah apakah 

terdapat pengawet boraks pada kerupuk yang dijual dipasar Kota Kendari 

Sulawesi Tenggara? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengidentifikasi pengawet boraks pada kerupuk yang dijual di 

pasar Kota Kendari Sulawesi Tenggara. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengidentifikasi pengawet boraks pada kerupuk kentang dan 

kerupuk tepung dengan menggunakan uji nyala. 

b. Untuk mengidentifikasi pengawet boraks pada kerupuk kentang dan 

kerupuk tepung dengan menggunakan uji kertas kurkumin. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

a. Menerapkan ilmu yang telah didapat selama pendidikan 

b. Menambah pengetahuan penulis melakukan studi penelitian dalam 

mendeteksi boraks pada makanan. 

2. Manfaat bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk 

lebih selektif dalam memilih makanan yang aman untuk dikonsumsi.  

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi peneliti 

selanjutnya untuk melakukan penelitian selanjutnya.  

 


