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MOTTO 

Mengeluh bukanlah solusi, putus asa apalagi 

Belajar, berusaha dan berdoalah 

sebab kesuksesan akan datang pada orang-orang yang selalu menuntut ilmu, 

berusaha dan berdoa. 

Dan ketika apa yang kau dapatkan tak sesuai yang di inginkan, jangan pernah 

sesekali  membenci hal itu, sebab bisa jadi  itu adalah yang terbaik untukmu 

dari_Nya. 

 

“boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 

jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” 

(QS. Al Baqarah : 216) 
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ABSTRAK 

Rosdayani. Identifikasi Natrium Siklamat Pada Es Teler Yang 

Menggunakan Sirup Yang Dijual Di Kecaatan Kambu Kota Kendari 

Sulawesi Tenggara. Dibimbing oleh Sitti Rachmi Misbah dan Satya 

Darmayani. (xiii + 4 tabel + 6 lampiran). Natrium Siklamat adalah pemanis 

buatan yang diperbolehkan oleh pemerintah. Pemanis buatan ini memiliki batas 

maksimum yang boleh berada dalam tubuh manusia yaitu 3 g/kg berat badan. 

Umumnya Natrium Siklamat disalah gunakan dalam jenis-jenis jajanan minuman 

diantaranya es krim, es cendol, es teller, es kelapa muda, dan es sirup. Tujuan 

penelitian ini untuk mengidentifikasi ada tidaknya kandungan pemanis buatan 

Natrium Siklamat pada es teller yang di jual di Kecamatan Kambu Kota Kendari 

Sulawesi Tenggara. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dan 

sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 sampel es teler yang menggunakan 

sirup. Hasil penelitian menunjukan bahwa  pada 20 sampel es teler yang di ambil 

dari pedagang di Kecamatan Kambu Kota Kendari, 18 sampel positif mengandung 

natrium siklamat dengan kadar 0,1 gram dan 0,2 gram. Kesimpulan penelitian ini 

adalah 90% atau 18 sampel positif mengandung pemanis buatan natrium siklamat, 

namun belum melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 3 

g/kg atau setara dengan 3.000 ppm. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk 

melakukan penelitian uji kuantitatif dengan sampel minuman serbuk menggunkan 

alat spektrofotometer UV-Visibel agar kadar pemanis buatan Natrium Siklamat 

lebih tepat. 

 

 

Kata kunci   : Es Teller, Pemanis Tambahan Natrium Siklamat  

Daftar Pustaka : 16 Buah (2001 – 2017) 
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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahan tambahan pangan (BTP) adalah bahan kimia yang secara 

sengaja ditambahkan dalam makanan atau minuman baik secara alami maupun 

buatan (Sembel, 2015). Pangan yang dikonsumsi manusia sehari-hari pada 

umumnya memerlukan pengolahan. Pada proses pengolahan seringkali 

ditambahkan bahan tambahan pangan yang bertujuan untuk mempertahankan 

mutu, agar terlihat lebih menarik dengan rasa yang enak, memiliki rupa dan 

konsistensi yang baik, mencegah rusaknya pangan, dan untuk meningkatkan 

atau memperbaiki penampakan agar pangan tersebut lebih disukai konsumen 

(Jamil, 2017). 

Bahan tambahan pangan ini terdiri dari beberapa jenis yaitu, bahan 

tambahan pangan secara langsung, bahan bantuan pemrosesan, pembentuk 

tekstur, pengawet, agen perasa dan penampakan, penambah nutisi serta zat 

pewarna. Dalam bahan agen perasa atau zat pemanis yang sering digunakan 

adalah natrium siklamat (Sembel, 2015). 

Natrium Siklamat merupakan salah satu pemanis buatan yang sering 

digunakan, yang biasa disebut biang gula. Natrium Siklamat mempunyai 

intensitas kemanisan 30-80 kali dari gula murni. Natrium Siklamat sangat 

disukai karena rasanya yang murni tanpa cita rasa tambahan (tanpa rasa pahit) 

(Cahyadi, 2006). 

Natrium Siklamat umumnya digunakan oleh industri makanan dan 

minuman karena harganya yang relatif murah. Natrium Siklamat dipakai 

dalam produk pangan berkalori rendah untuk penderita diabetes, penderita 

kegemukan, atau penyakit lain agar kalori dari makanan yang dikonsumsi 

dapat terkontrol dengan baik, namun Natrium Siklamat bukan untuk konsumsi 

umum apalagi anak sekolah dasar. Natrium Siklmat dapat menimbulkan efek 

negatif bagi kesehatan, efek negatif ini tidak langsung seketika terjadi tetapi 

membutuhkan waktu lama karena terus terakumulasi didalam tubuh manusia, 

diantaranya dapat meningkatkan risiko kanker pankreas, risiko serangan 

1 



2 
 

 
 

jantung, alergi, bingung, diare, hipertensi, impotensi, iritasi, insomnia, 

kehilangan daya ingat serta sakit kepala. Anak-anak paling rentan terhadap 

dampak negatif pemanis buatan, untuk anak-anak berpotensi merangsang 

keterbelakangan mental karena otak masih dalam tahap perkembangan dan 

terakumulasi pada jaringan syaraf (Jamil, 2017). 

Natrium Siklamat digunakan sebagai pencapur pada produk makanan 

atau minuman. Adapun minuman yang biasanya mengandung Natrium 

Siklamat diantaranya es krim, es cendol, es kelapa muda, es sirup dan es teller 

(Nurain, 2012). Es teller adalah olahan minuman segar yang menggunakan 

buah utuh sebagai bahan pembuatannya. Adapun bahan yang digunakan dalam 

pembuatan es teller ini adalah buah kelapa muda yang dikeruk dagingnya, 

buah alpukat yang dikeruk dagingnya, biji nangka yang di iris tipis, biji kolang 

kaling manis yang diiris tipis, susu kental manis, es serut. Sedangkan bahan 

untuk sirup adalah 400 ml air kelapa (atau air biasa) dan 100 gram gula pasir 

(Siswaty, 2013). Minuman jajanan menjadi salah satu contoh produk yang 

mencampurkan pemanis buatan. Dalam produk ini, takarannya harus sesuai 

dengan syarat yang berlaku berdasarkan aturan permenkes. 

Di Indonesia penggunaan bahan tambahan pemanis diatur dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722 / Menkes / Per / 

IX / 1988. Menurut Permenkes tersebut, pemanis adalah bahan tambahan 

pangan yang dapat menyebabkan rasa manis pada pangan, yang hampir atau 

tidak mempunyai nilai gizi. Kadar maksimum pengunaan Natrium Siklamat 

untuk jenis pangan dan minuman adalah 3 g/kg berat badan. Dari ketentuan 

diatas dapat disimpulkan ambang batas Natrium Siklamat adalah 3 g dalam 1 

kg minuman (3.000 ppm), jadi dalam 1 g minuman serbuk instan batas 

penggunaan Natrium Siklamat adalah 0,003 g (Wibowoutomo, 2008). 

Purwaningsih, dkk (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 25 

sampel minuman es lilin  yang di ambil dari pedagang Srondol Wetan dan 

Pedalangan, 17 sampel (68,0%) positif mengandung Natrium Siklamat dan 8 

sampel (32,0%) negatif tidak mengandung Natrium Siklamat. Sampel positif 

mengandung Natrium Siklamat ada 14 sampel yang konsentrasi masih di 
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bawah batas maksimum dan 3 sampel yang melebihi batas maksimum 

penggunaan  yang ditetapkan pemerintah yaitu 3 g/kg atau setara dengan 

3.000 ppm. 

 Nurain (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada 16 

sampel minuman jajanan yang berada di 6 pasar tradisional kota Manado, 

tidak ada yang mengandung pemanis buatan sakarin dan 2 sampel es sirup 

mengandung pemanis buatan Natrium Siklamat. Sampel es sirup yang 

mengandung siklamat yaitu es sirup merah dan es sirup kuning. Kadar 

Natrium Siklamat yang terdapat dalam es sirup merah sebesar 931,98 mg/kg 

dan es sirup kuning sebesar 848,65 mg/kg. Menurut SNI batas konsumsi 

siklamat  yang aman pada sejenis es sirup adalah 500mg /kg, jadi dapat 

diambil kesimpulan bahwa kadar siklamat telah melebihi nilai ambang batas 

yang diizinkan. Dalam penelitian lain, Jamil, dkk (2017) dari hasil uji 

laboratorium ditemukan negatif mengandung pemanis buatan Natrium 

Siklamat 18 sampel (38,8%) dan positif mengandung pemanis buatan Natrium 

Siklamat 29 sampel (61,7%). 

BPOM Sultra pada tahun 2016 untuk kota Kendari menemukan 

penggunan pemanis buatan Natrium Siklamat yang beredar di Kota Kendari 

dengan jumlah parameter uji sebanyak 297. Dan penggunaan pemanis sakarin 

dengan jumlah parameter uji sebanyak 331, dengan total secara keseluruhan 

penggunaan jumlah parameter uji 628 (BPOM SULTRA, 2016). 

Penjual es teller yang berada di Kota Kendari terdapat di berbagai 

tempat yaitu di Kecamatan Kendari Barat, Kecamatan Kadia, Kecamatan 

Mandonga,Kecamatan Kambu. Kecamatan Kambu merupakan tempat yang 

memiliki banyak penjual es teller. Berdasarkan hasil observasi yang telah 

dilakukan didapatkan penjual es teller sebanyak 33 penjual di Kecamatan 

Kambu, tetapi yang menggunakan sirup hanya 20 penjual. Es teller ini 

merupakan minuman yang banyak digemari oeh mahasiswa, anak-anak, 

maupun masyarakat umum. 
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Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan 

identifikasi pemanis buatan Natrium Siklamat pada es teller yang di jual di 

Kecamatan Kambu Kota Kendari Sulawesi Tenggara. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah es teller yang di 

jual di Kecamatan Kambu Kota Kendari Sulawesi Tenggara mengandung 

pemanis buatan Natrium Siklamat? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

Untuk mengidentifikasi ada tidaknya kandungan pemanis buatan Natrium 

Siklamat pada es teller yang di jual di Kecamatan Kambu Kota Kendari 

Sulawesi Tenggara. 

2. Tujuan khusus 

Untuk mengetahui kadar pemanis buatan Natrium Siklamat pada es teler 

yang dijual di Kecamatan Kambu Kota Kendari Sulawesi Tenggara 

dengan menggunkan penimbangan pada neraca analitik. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi penulis  

Untuk memperdalam pengetahuan dan untuk memenuhi persyaratan dalam 

menyelesaikan Program Diploma III Analis Kesehatan. 

b. Bagi masyarakat  

Memberikan informasi kepada masyarakat adanya bahan tambahan 

makanan atau minuman tentang jenis dan kadar pemanis buatan yang 

ditambahkan dalam jajanan es, sehingga diharapkan masyarakat dapat 

berhati-hati dalam membeli produk jajanan makanan atau minuman. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Bahan Pemanis 

Zat pemanis sintetis merupakan zat yang dapat menimbulkan rasa 

manis atau dapat membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis 

tersebut, sedangkan kalori yang dihasilkannya jauh lebih rendah dari pda gula 

(Winarno, 1997). 

a. Pemanis yang diizinkan 

1) Pemanis Alami 

Beberapa jenis pemanis alami maupun pemanis buatan dapat digunakan 

untuk makanan. Pemanis alami yang sering digunakan untuk makanan, 

terutama adalah tebu. Jenis pemanis ini sering disebut gula alam atau 

sukrosa. 

2) Pemanis Sintetis 

Pemanis buatan (sintetis) merupakan bahan tambahan yang dapat 

memberikan rasa manis dalam makanan atau minuman, tetapi tidak 

memiliki nilai gizi. Sebagai contoh adalah sakarin, siklamat, aspartame, 

dulsin, sorbitol sintetis dan nitro-propoksi-anilin. Diantara berbagai jenis 

pemanis buatan atau sintetis, hanya beberapa saja yang diizinkan 

penggunaannya dalam makanan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 208/MenKes/Per/IV/1985, diantaranya sakarin 0-2,5 mg, 

siklamat, dan aspartame 0-40 dalam jumlah yang dibatasi atau dengan 

dosis tertentu seperti yang ada pada table ADI. 

B. Tinjauan Umum Tentang Natrium Siklamat 

Natrium Siklamat pertama kali ditemuakan dengan tidak sengaja oleh 

Michael Sveda pada tahun 1937. Sejak tahun 1950 siklamat ditambahkan 

dalam pangan dan minuman, siklamat biasanya terdapat dalam bentuk garam 

natrium dari asam siklamat dengan rumus molekul C6H11NHSO3Na. Nama 

lain dari siklamat adalah natrium siklohekssilsulfamat atau Natrium Siklamat. 

Dalam perdagangan, siklamat dikenal dengan namaassugrin, sucaryl, atau 

sucrose (Cahyadi, 2009). 
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Natrium Siklamat merupakan pemanis buatan yang mempunyai rasa 

manis tanpa ada rasa ikutan yang kurang disenangi atau rasa pahit. Pemanis ini 

mempunyai rasa manis ± 30 kali sukrosa, bersifat mudah larut dalam air 

.dalam industri pangan, Natrium Siklamat dipakai sebagai bahan pemanis 

yang tidak mempunyai nilai gizi (non-nutritive) untuk pengganti sukrosa atau 

yang sering kita kenal dengan gula pasir atau gula tebu. Natrium Siklamat 

bersifat tahan panas, sehingga sering digunakan dalam pangan yang diproses 

dalam suhu tinggi, misalnya pangan dalam kaleng (Cahyadi, 2009). 

Meskipun memiliki tingkat kemanisan yang tinggi dan rasanya yang 

enak (tanpa rasa pahit), tetapi Natrium Siklamat dapat membahayakan 

kesehatan. Pada hasil penelitian National Academy Of Science tahun 1968 

pada tikus yang diberikan Natrium Siklamat dapat menimbulkan kanker 

kantong kemih. Hasil metabolisme Natrium Siklamat, yaitu Sikloheksilamin 

bersifat karsinogenik. Oleh karena itu, ekskresinya melalui urine dapat 

merangsang pertumbuhan tumor. Penelitian yang lebih baru menunjukkan 

bahwa Natrium Siklamat dapat menyebabkan atropi, yaitu terjadinya 

pengecilan testicular dan kerusakan kromosom. Penelitian yang dilakukan 

oleh para ahli Academy Of Siencepada pada tahun 1985 melaporkan bahawa 

Natrium Siklamat maupun turunannya (sikloheksiamin) tidak bersifat 

karsinogenik, tetapi diduga sebagai tumor promotor. Sampai saat ini hasil 

penelitian mengenai dampak Natrium Siklamat terhadap kesehatan masih 

diperdebatkan. Adanya peraturan bahwa penggunaan Natrium Siklamat dan 

Sakarin masih diperbolehkan, serta mudah didapatkan dengan harga yang 

relatif murah dibandingkan dengan gula alam. Hal tersebut menyebabkan 

produsen pangan dan minuman terdorong untuk menggunakan kedua jenis 

pemanis buatan tersebut didalam produk (Cahyadi, 2009) 

a) Struktur kimia  

a. Rumus molekul : C6H11NHSO3Na  

b. Nama kimia : natrium sikloheksilsulfamat  

c. Berat molekul : 179,24  

d. Ph : larutan siklamat 10% terletak antara 5,5 – 7,5 
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b) Sifat Fisika (Cahyadi, 2005)  

a. Pemerian : berbentuk kristal putih, tidak berbau, tidak berwarna 

b.Kelarutan : Sangat mudah larut dalam air,etanol, dan praktis tidak larut 

dalam eter , benzene,  dan kloroform. 

 

Gambar 2.1 Natrium Siklamat 

1.  Kelebihan Natrium Siklamat Dibanding Pemanis Alami  

Seperti pemanis rendah kalori lainnya, Natrium Siklamat 

bermanfaat untuk mengontrol berat badan, mengelola diabetes, atau 

membantu mencegah kerusakan gigi. Natrium Siklamat stabil dan larut 

dalam air. Natrium Siklamat digunakan sebagai pemanis dalam minuman 

diet dan makanan rendah kalori lainnya.Selain itu, Natrium Siklamat 

berguna sebagai penambah rasa. Stabilitas panas, tingkat kemanisan yang 

tinggi dan keunggulan teknologi lainnya juga membuat Natrium Siklamat 

digunakan bagi banyak sediaan farmasi dan perlengkapan mandi (Nurul, 

2015). 

Ketika Natrium Siklamat dikombinasikan dengan pemanis rendah 

kalori lainnya, hasil efek sinergis dari kedua pemanis tersebut akan 

menghasilkan kombinasi rasa manis yang biasanya akan diharapkan dari 

jumlah pemanis individu. Selain itu, aftertaste yang kadang-kadang 

disebabkan oleh penggunaan pemanis tunggal dapat ditutupi dengan 

menggabungkan dua jenis pemanis. Misalnya, campuran dari sepuluh 
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bagian natrium siklamat dan satu bagian sakarin adalah kombinasi yang 

banyak digunakan dalam makanan dan minuman. Natrium Siklamat dapat 

berfungsi sebagai pelengkap yang sangat baik untuk pemanis rendah kalori 

lain yang tersedia. Sifat pemanis sinergis unik ini memungkinkan lebih 

banyak jenis produk rendah kalori dengan rasa yang  baik. Natrium 

Siklamat stabil dalam panas dan dingin serta memiliki umur simpan yang 

baik.Kelarutannya dalam cairan memungkinkan pemanis ini lebih banyak 

digunakan dalam minuman (Sumawinata, 2004). 

  Pedagang pangan pada umumnya lebih memilih untuk 

menggunakan  Natrium Siklamat dibanding pemanis alami karena 

memiliki tingkat kemanisan 30 kali lipat dibanding pemanis alami 

sehingga pemakaian sedikit sudah  menimbulkan rasa manis, tidak 

memiliki nilai kalori sehingga tidak  meningkatkan kandungan gula darah 

dan tidak menyebabkan rasa pahit  seperti kebanyakan pemanis buatan 

lainnya (Lanywati, 2001). 

2. Regulasi  

Natrium Siklamat disahkan sebagai bahan tambahan pangan oleh 

Food Drug Administration (FDA) Amerika Serikat pada tahun 1949. Akan 

tetapi, Kemudian siklamat dilarang penggunaannya di Amerika Serikat 

tahun 1970 Karena diketahui berisiko menimbulkan kejadian tumor pada 

hewan uji (Smith, 1991). Organisasi Kesehatan Dunia Food and 

Agriculture Organization’s Joint Expert Committee on Food Additives 

(JECFA) Melegalkan penggunaan Natrium Siklamat sebagai bahan 

tambahan pangan dengan Nilai Acceptable Daily Intake atau konsumsi 

harian yang dapat diterima Sebesar 11 mg/kg (CCC, 2015).  

Di Indonesia, penggunaan Natrium Siklamat sebagai bahan 

tambahan makanan pemanis sintetis diatur dan diawasi oleh Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 033 tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan, 

disebutkan bahwa bahan tambahan pangan termasuk pemanis sintetik 

hanya boleh digunakan dengan tidak melebihi batas maksimum 



9 
 

 
 

penggunaan dalam kategori pangan. Batas maksimum penggunaan 

Natrium Siklamat sebagai bahan tambahan pangan diatur dalam Peraturan 

Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 4 tahun 2014 

tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pemanis. 

Batas Maksimum penggunaan Natrium Siklamat berbeda pada setiap 

kategori pangan. Batas maksimum penggunaan Natrium Siklamat pada 

setiap kategori pangan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan 

Obat dan Makanan Nomor 4 tahun 2014 tentang Batas Maksimum 

Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pemanis adalah sebagai berikut.  

 

Tabel 2.1 Batas Maksimum Penggunaan Natrium Siklamat 

Berdasarkan Kategori Pangan  

 

 

Kategori Pangan 

 

Batas Maksimum (mg/kg) 

sebagai Asam siklamat 

Minuman berbasis susu yang berperisa 

dan/atau difermentasi.  

Contohnya susu coklat, eggnog, 

minuman yoghurt, minuman berbasis 

whey. 

250 

Makanan pencuci mulut berbahan dasar 

susu (misalnya Puding, yoghurt 

berperisa atau yoghurt dengan buah). 

250 (Dihitung terhadap 

Produk siap konsumsi) 

Makanan pencuci mulut berbasis lemak 

tidak termasuk Makanan pencuci mulut 

berbasis susu. 

250 (Dihitung Terhadap 

produk siap Konsumsi) 

 

Es untuk dimakan (edible ice), termasuk 

sherbet dan sorbet. 
250 

Buah dalam kemasan 

(pasteurisasi/sterilisasi). 
250 

Kembang gula/permen meliputi 

kembang gula / permen keras Dan 

lunak, nougat dan lain-lain. 

500 

Kembang gula karet / permen karet.  2000 

Produk cokelat analog/pengganti 

cokelat.  
500 

Gula dan sirup lainnya (misalnya sirup 

mapel, xilosa, gula hias). Serta gula 

untuk hiasan kue (contohnya kristal gula 

500 
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berwarna untuk kukis). 

Selai, jelly, marmalad.  1000 

Olesan berbasis kakao, termasuk isian 

(fillingEt al, 2002).  
500 

 

3. Dampak Penggunaan Siklamat Berlebih Bagi Kesehatan  

Penggunaan siklamat sebagai bahan tambahan pangan tidak boleh 

melebihi batas maksimum yang dipersyaratkan. Seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya, batas maksimum konsumsi siklamat harian 

(Acceptable Daily Intake) menurut Organisasi Kesehatan Dunia Food and 

Agriculture Organization’s Joint Expert Committee on Food Additives 

(JECFA) adalah sebesar 11 mg/kg. Penggunaan Natrium Siklamat secara 

berlebih dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Bakteri organik dalam 

saluran gastrointestinal dapat mengubah Natrium Siklamat yang 

dikonsumsi menjadi senyawa cyclohexilamine yang lebih toksik dibanding 

Natrium Siklamat itu sendiri (Lu, 1995). Dampak kesehatan yang 

ditimbulkan oleh senyawa Natrium Siklamat yaitu dampak akut dan kronis 

a. Dampak Akut 

Dapat merangsang pertumbuhan kanker kandung kemih, alergi, 

bingung, diare, hipertensi, impotensi, iritasi, insomnia, kehilangan 

daya ingat, migrain, sakit kepala, tremor, kebotakan, kanker otak 

(Nurul, 2015). 

b. Dampak Kronis 

1. Efek testikular  

Sejumlah studi toksikologi telah menunjukkan bahwa testis tikus 

merupakan organ yang paling sensitif terhadap sikloheksilamin, 

dan efek Ini yang digunakan oleh JECFA dan lembaga lainnya 

sebagai dasar untuk menentukan Acceptable Daily Intake (ADI) 

dari siklamat (Nabors, 2001). Senyawa sikloheksilamin dalam 

tubuh dalam menyebabkan atropi (penghentian pertumbuhan) 

testikular (Lu, 1995). 
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2. Efek kardiovaskular 

Sebuah studi mengungkapkan bahwa sebanyak 0,1% Natrium 

Siklamat yang dikonsumsi akan bermetabolisme menjadi 

sikloheksilamin dalam urin. Sebagian senyawa sikloheksilamin 

akan mengendap di dalam plasma darah dan meningkatkan tekanan 

darah (Nabors, 2001).  

3. Kerusakan Hati dan Ginjal  

Paparan siklamat secara berulang-ulang dengan dosis tinggi dapat 

menyebabkan kerusakan hati dan ginjal ((NJDH, 2010). 

4.Kerusakan organ  

Berdasarkan hasil uji laboratorium pada hewan uji, pemberian  

Natrium Siklamat dalam dosis tinggi dapat menyebabkan tumor 

kandung kemih, paru, limpa dan menyebabkan kerusakan genetik 

(BPOM, 2008). 

C. Tinjauan Umum Tentang Es Teller 

Es teller adalah olahan minuman segar yang menggunakan buah utuh 

sebagai bahan pembuatan. Adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan 

es teller ini adalah buah kelapa muda yang dikeruk dagingnya, buah alpukat 

yang dikeruk dagingnya, biji nangka yang di iris tipis, biji kolang kaling manis 

yang diiris tipis, susu kental manis, es serut. Sedangkan untuk bahan kuahnya 

sirup, 400 ml air biasa dan 100 gram gula pasir. 

 

Gambar 2.2 Es Teler 
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D. Metode-metode Identifikasi Pemanis Buatan Natrium Siklamat 

1. Uji Kualitatif 

Secara umum analisis bahan pemanis sintetis jenis Natrium Siklamat yang 

terdapat dalam minuman secara kualitatif dapat dilakukan dengan : 

a. Uji Pengendapan (Sudjadi, 2012) 

Pemisahan unsur murni (analit) yang terdapat dalam sampel dapat 

terjadi melalui beberapa cara pengendapan. Dalam cara pengendapan, 

analit yang akan ditetapkan, diendapkan dari larutannya dalam bentuk 

senyawa yang tidak larut atau sukar larut, sehingga tidak ada yang 

hilang selama penyaringan, pencucian dan penimbangan. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasilnya cara pengendapan : 

1. Endapan harus sedemikian tidak larut, sehingga tidak ada 

kehilangan yang berarti pada penyaringan. Dalam kenyataannya, 

keadaan ini diijinkan asalkan banyaknya yang masih tinggal (tidak 

terendapkan) tidak melampaui batas minimum yang dapat 

ditunjukkan oleh neraca analitik 0,1 mg.  

2.  Keadaan fisis endapan harus sedemikian rupa sehingga dapat 

segera dipisahkan dari larutannya dengan penyaringan serta dicuci 

hingga bebas dari pengotor. Zarah-zarah endapan harus dapat 

ditahan alat penyaring serta besarnya zarah tidak berubah selama 

pencucian.  

3. Endapan harus dapat diubah menjadi senyawa murni dengan 

susunan kimia yang pasti ini dapat dicapai dengan pemijaran atau 

pengeringan/penguapan memakai cairan yang cocok. Faktor (a) 

menyangkut sempurnanya pengendapan serta berhubungan erat 

atau ditentukan dengan hasil kali kelarutannya.  

Sebanyak 5ml larutan sampel dimasukan dalam tabung 

reaksi ditambah 2,5 ml BaCl210% lalu diamkan. Setelah itu 

sentrifuge selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm, kemudian 

saring larutan. Larutan hasil saringan ditambah 2,5 ml HCl 10% 

dan 2,5 ml NaNO2 10%. Larutan dipanaskan di atas penangas air 
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pada suhu 50 
0
C selama 15 menit. Adanya endapan warna putih 

menunjukkan adanya siklamat (Handayani, 2015). 

b. Uji Kromatografi Lapis Tipis (KLT) (Sudjadi, 2012) 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dikembangkan oleh Izmailoff 

dan Schrairber pada tahun 1938.KLT merupakan bentuk kromatografi 

planar, selain kromatografi kertas elektroforesis. Berbeda dengan 

kromatografi kolom yang mana fase diamnya diisikan atau dikemas di 

dalamnya, pada kromatografi lapis tipis, fase diamnya berupa lapisan 

yang seragam (uniform) pada permukaan bidang datar yang didukung 

oleh lempeng kaca, pelat aluminium, atau pelat plastik. Meskipun 

demikian, kromatografi planar ini dapat dilakukan sebagai bentuk 

terbuka dari kromatografi kolom. 

Fase gerak yang dikenal sebagai pelarut pengembang akan 

bergerak sepanjang fase diam karena pengaruh kapiler pada 

pengembangan secara menaik (ascending), atau Karena pengaruh 

gravitasi pada pengembangan secara menurun (descending).  

Kromatografi lapis tipis dalam pelaksanaannya lebih mudah 

dan lebih murah dibandingkan dengan kromatografi kolom. Demikian 

juga dengan peralatan yang digunakan. Dalam kromatografi lapis tipis, 

peralatan yang digunakan lebih sederhana dan dapat dikatakan bahwa 

hampir semua laboratorium dapat melaksanakan setiap saat secara 

tepat. 

Beberapa keuntungan lain kromatografi planar adalah : 

1. Kromatografi lapis tipis banyak digunakan untuk tujuan analisis 

identifikasi pemisahan komponen dapat dilakukan dengan reaksi 

warna, fluoresensi, atau dengan radiasi menggunakan sinar ultra 

violet. 

2. Dapat dilakukan elusi secara menaik (ascending), menurun 

(descending), atau dengan cara elusi 2 dimensi. 

3. Ketepatan penentuan kadar akan lebih baik karena komponen yang 

akan ditentukan merupakan bercak yang tidak bergerak. Penjerap 
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yang paling sering digunakan adalah silika dan serbuk selulosa, 

sementara mekanisme sorpsi yang utama pada KLT adalah partisi 

dan adsorbsi. 

2. Uji Kuantitatif 

a. Metode  Ekstraksi 

Timbang saksama 8,0 g minuman sampel masukkan kedalam 

gelas piala dan tambahkan 50 mL aquades. Tambahkan 10,0 mLH2SO4 

10%, masukkan kedalam corong pemisah. Tambahkan 25,0 mL eter 

kemudian dikocok hingga terbentuk dua lapisan yaitu lapisan eter di 

atas dan sampel di bawah (tiap kali habis mengocok hendaknya 

tutup/kran corong pemisah dibuka hati-hati untuk mengeluarkan uap). 

Pisahkan lapisan eter (lapisan atas) dari fraksi sampel dan dicuci 2kali, 

setiap kali dengan 10,0 mL air. Tambahkan 20,0 mL NaCl jenuh untuk 

menghindari emulsifikasi. Air cucian dikumpulkan bersama fraksi 

cairan sampel kemudian ekstraksi diulang kembali 2 kali, setiap kali 

dengan 25,0 mL eter dan dikocok hingga terbentuk dua lapisan. 

Ekstrak eter hasil tiap kali ekstraksi dikumpulkan dan masukkan ke 

dalam gelas piala, kemudian diuapkan hingga fraksi eternya habis 

(Wibowoutomo, 2002). 

b. Metode  Titrasi 

Diambil 50 mL sampel dilarutkan dalam campuran 45 mL H2O dan 5 

mL HCl pekat lalu diamkan selama 2-3 menit. Ditambahkan indikator 

methylen blue sebanyak 2 tetes dan tropaeolin OO sebanyak 3 tetes. 

Titrasi dengan NaNO2 pada suhu 15
0
C. Titrasi dihentikan ketika 

larutan berubah warna dari ungu menjadi biru kehijauan. Catat volume 

NaNO2 yang di butuhkan (Oktaviasari, 2014). 

c. Metode Gravimetri (Sudjadi, 2012) Analisis gravimetri adalah cara 

analisis kuantitatif berdasarkan berat tetap (berat konstan)-nya. Dalam 

analisis ini, unsur atau senyawa yang dianalisis dipisahkan dari 

sejumlah bahan yang dianalisis. Bagian terbesar dari analisis 

gravimetri menyangkut perubahan unsur atau gugus atau senyawa 
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yang dianalisis menjadi senyawa lain yang murni dan mantap (stabil), 

sehingga dapat mengetahui berat tetapnya. Berat unsur atau gugus 

yang dianalisis selanjutnya dihitung dari rumus senyawa serta berat 

atom penyusunnya. Pengerjaan analisis secara gravimetri dapat dibagi 

dalam beberapa langkah sebagai berikut: Pengendapan, penyaringan, 

pencucian endapan, dan pengeringan, pemanasan/pemijaran dan 

penimbangan endapan sehingga konstan. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Dasar Pemikiran 

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi Natrium Siklamat pada 

es teller. Natrium Siklamat adalah pemanis buatan yang diperbolehkan oleh 

pemerintah. Pemanis buatan ini memiliki batas maksimum yang boleh berada 

dalam tubuh manusia yaitu 3 g/kg berat badan. Biasanya Natrium Siklamat 

disalahgunakan dalam jenis-jenis jajanan minuman diantaranya es krim, es 

cendol, es teller, es kelapa muda, dan es sirup. Es teller yang mengandung 

Natrium Siklamt jika dikonsumsi secara terus menerus dapat menyebabkan 

beberapa sifat toksik antara lain dapat meningkatkan risiko kanker pankreas, 

risiko serangan jantung, alergi, bingung, diare, hipertensi, impotensi, iritasi, 

insomnia, kehilangan daya ingat serta sakit kepala. Di kota Kendari khususnya 

di Kecamatan Kambu banyak terdapat minuman jajanan minuman es teller. 

Jajanan minuman es teller yang di duga mengandung natrium siklamat ini 

dapat di identifikasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Uji kualitatif adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya kandungan Natrium Siklamat pada jajanan minuman es teller. Uji 

kualitatif ini dapat dilihat dengan adanya endapan putih pada dasar titrat.  

terdapat endapan putih pada titrat berarti sampel positif mengandung Natrium 

Siklamat. Es teler yang positif mengandung Natrium Siklamat kemudian dapat 

dilakukan penimbangan untuk mengetahui kadar Natrium Siklamat dengan 

menggunakan neraca analitik. 
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B. Kerangka Pikir  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es teller sebanyak 5 mL 

Negatif (-) 

Tidak terdapat 

endapan putih 

Posotif (+) 

Terdapat endapan 

putih 

Metode Pengendapan 

Uji Kualitatif 

Pemeriksaan Laboratorium 

 

Memenuhi ambang 

batas (≤3 gram/kg 

berat bahan) 

Melewati ambang 

batas (>3 gram/kg 

berat bahan) 

Timbang 
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C. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau 

dianggap menentukan variable terikat. Variable ini dapat merupakan faktor 

resiko, kausa/penyebab. Dalam penelitian ini Variabel bebas yang diteliti 

adalah es teller yang di jual di Kecamatan Kambu Kota Kendari. 

2. Variabel terikat (Dependen) adalah variable yang dipengaruhi oleh 

variable bebas. Dalam penelitian ini variable terikat yang di teliti adalah 

pemanis buatan Natrium Siklamat.  

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

1. Definisi Operasional 

a. Es teller adalah minuman jajanan es yang menggunakan buah utuh 

sebagai bahan pembuatan. Es teler yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah es teler yang di dapatkan di daerah Kecamatan Kambu Kota 

Kendari Sulawesi Tenggara. 

b. Natrium siklamat adalah salah satu pemanis sintesis yang memiliki 

rasa manis 30 kali dari gula. Natrium Siklamat ini boleh berada dalam 

tubuh dengan ambang batas 3 gram/kg berat bahan.  

c. Metode pengendapan adalah suatu metode yang digunakan untuk 

analisis kualitatif natrium siklamat pada minuman es teller. Metode 

pengendapan sama dengan reaksi pengendapan dimana suatu jenis 

reaksi yang dapat berlangsung dalam cairan, yaitu es teler. Suatu reaksi 

dapat dikatakan reaksi pengendapan apabila reaksi tersebut 

menghasilkan endapan. Endapan yaitu zat padat yang tidak larut dalam 

cairan tersebut. Terbentuknya endapan atau tidak dalam suatu reaksi 

tergantung kelarutan dari zat terlarut, yaitu jumlah maksimum zat 

terlarut yang akan larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. 

2. Kriteria Objektif  

a. Pada uji kualitatif dikatakan positif apabila terdapat endapan putih 

pada larutan, dan dikatakan negatif apabila tidak terdapat endapan 

putih pada larutan. 
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b. Pada penimbangan dikatakan melebihi ambang batas konsumsi ketika 

kadar natrium siklamat lebih dari 0,003 gram dalam 1 g minuman 

serbuk, dan dikatakan tidak melebihi ambang batas konsumsi ketika 

kadar natrium siklamat kurang dari atau sama dengan 0,003 gram 

dalam 1 g minuman serbuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yaitu untuk 

mengetahui keberadaan Natrium Siklamat pada es teller yang di jual di 

Kecamatan Kambu Kota Kendari Sulawesi Tenggara. 

B. Tempat dan Waktu Peneltian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama adalah pengambilan 

sampel di Kecamatan Kambu Kota Kendari Sulawesi Tenggara, kemudian 

pada tahap kedua penelitian akan dilakukan di Laboratorium Analis 

Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian telah dilakukan pada 23 Mei sampai 7 Juni tahun 2018. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian  

Populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diteliti. Populasi dalam 

penelitian ini adalah pedagang es teller yang ada di Kecamatan Kambu 

Kota Kendari Sulawesi Tenggara berjumlah 33 penjual minuman es teller. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah minuman es teller yang menggunakan 

sirup yang telah diperoleh dari penjual minuman es teller yang berada di 

Kecamatan Kambu Kota Kendari Sulawesi Tenggara yang memenuhi 

kriteria sampel sebanayk 20 penjual minuman es teler. 

a. Kriteria sampel 

a) Kriteria inklusi : es teller yang menggunakan sirup 

b) Kriteria eksklusi : es teller yang tidak menggunakan sirup 

 

 

  

 

20 



21 
 

 
 

D. Prosedur Pengumpulan Data  

1. Data Primer  

Data yang diperoleh dari pengujian langsung kadar Natrium 

Siklamat pada es teller yang di jual di Kecamatan Kambu Kota Kendari 

Sulawesi Tenggara. 

2. Data Sekunder  

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian terdahulu, jurnal, dan 

buku-buku yang dipublikasikan kemudian dijadikan landasan teoritis 

dalam penulisan karya tulis ilmiah. 

E. Instrumen Penelitian  

a. Pra Analitik 

1. Persiapan sampel : sampel disaring lalu diambil kuahnya 

2. Persiapan alat dan bahan : 

a) Alat  

1. Tabung reaksi  

2. Beaker gelas 

3. Corong kaca  

4. Pipet volume 

5. Perhitungan waktu (stopwatch, jam, dan lain-lain) 

6. Kertas saring  

7. Neraca analitik 

8. Cawan petri 

9. Batang pengaduk 

10. Rak tabung 

11. Waterbath  

12. Oven  

b) Bahan  

1. Es Teller 

2. Larutan BaCl2 10%  

3. Larutan HCl 10% 

4. Larutan NaNO2 10%  
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5. Aquades  

3. Pembuatan Larutan  

a. Pembuatan NaNO2 10% 

Timbang 10,0 g natrium nitrit masukkan ke dalam labu ukur 

100,00 mL. Tambah aquades hingga tanda tera, aduk ad 

homogen. 

b. Pembuatan H2SO4 10%  

Sebanyak 10,3 mL asam sulfat pekat masukkan ke dalam labu 

ukur 100,0 mL. Tambah aquades hingga tanda tera, aduk dan 

homogenkan. 

c. Pembuatan NaOH 0,1 N  

Larutkan NaOH dalam air bebas CO2 hingga tiap 1000,00 mL 

larutan mengandung 4,0 g NaOH. 

d. Pembakuan NaOH 0,1 N  

Timbang 500,0 mg kalium biftalat yang sebelumnya sudah 

diserbukkan dan dikeringkan pada suhu 120
o
C 

O
C selama jam, tambahkan 7,5 mL air bebas CO2, kocok sampai 

larut. Tambahkan tetes fenolftalein dan titrasi dengan NaOH 

hingga terjadi warna merah muda mantap. 

b. Analitik 

1. Uji Kualitatif 

Metode Pengendapan 

a. Sebanyak 5 mL larutan sampel di masukan dalam tabung reaksi, 

ditambahkan 2,5 BaCl210 % lalu diamkan selama 30 menit 

setelah itu sentrifuge selama 10 menit dengan kecepatan 3000 

rpm. 

b. Kemudian endapan dipisahkan dengan filtratnya dengan cara di 

saring menggunakan kertas saring. 

c. Larutan hasil saringan ditambah 2,5 mL HCl 10% dan 2,5 mL 

NaNO2 10%. 
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d. Larutan dipanaskan di atas waterbath pada suhu 50 
0
C selama 15 

menit. Adanya endapan warna putih menunjukkan adanya 

siklamat (Handayani, 2015). 

e. Penentuan kadar natrium siklamat ditentukan dengan cara 

menyaring endapan putih dengan kertas saring. Lalu 

dikeringkan menggunakan oven selama 15 menit pada suhu 

105
0
C. Kemudian ditimbang massa siklamat pada neraca 

analitik hingga berat konstan. 

c. Pasca Analitik 

Interpretasi hasil 

1. Uji Kualitatif 

a. Positif (+) : terdapat endapan putih. 

b. Negatif (-) : tidak terdapat endapan putih. 

c. Kadar melebihi ambang batas konsumsi ketika kadar natrium 

siklamat lebih dari 3 gram/kg berat bahan  

d. kadar tidak melebihi ambang batas konsumsi ketika kadar 

natrium siklamat kurang dari atau sama dengan 3 gram/kg berat 

bahan. 

F. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 

berupa ada tidaknya pemanis buatan Natrium Siklamat yang ditemukan pada 

es teller. 

G. Pengolahan Data 

Data yang dikumpulkan akan diolah dengan langkah-langkah sebagai 

berikut. 

1. Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. 

2. Coding adalah membuat atau pembuatan kode pada tiap-tiap data. 

3. Tabulating adalah menyusun data dalam bentuk tabel setelah dilakukan 

perhitungan. 
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H. Analisis Data 

Data yang telah terkumpul di olah dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi yang di kelompokan dalam kategori es teler yang mengandung 

Natrium Siklamat. Dengan menggunakan rumus :  

I. Penyajian Data 

Data yang telah di analisis disajikan dalam bentuk tabel dan kemudian di 

jelaskan dalam bentuk narasi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X = f/n.k 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan Kambu terbentuk atas Peraturan Daerah Kota Kendari 

Nomor 23 Tahun 2006 yang di tetapkan pada tanggal 12 Desember 2006 

dengan status Kecamatan Daerah Tingkat III/Poasia. Luas wilayah daratan 

Kecamatan Kambu 24,63 Km
2
. Letak wilayah Kecamatan Kambu, sebelah 

utara berbatasan dengan Teluk Kendari ebelah selatan berbatasan dengan 

Kecamatan Baruga, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Poasia dan 

sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Wanggu. Kecamatan 

Kambu terdapat 4 kelurahan : Kelurahan Mokoau, Kelurahan Kambu, 

Kelurahan Padeleu dan Kelurahan Lalolara. Jumlah pedagang es teler pada 

masing-masing kelurahan yaitu 18 pedagang di Kelurahan Lalolara, 6 

pedagang di Kelurahan Kambu, 5 pedagang di Kelurahan Padeleu dan 4 

pedagang di Kelurahan Mokoau.  

B. Hasil Penelitian 

Penelitian tentang indentifikasi natrium siklamat pada es teller yang 

menggunakan sirup yang dilakukan di Laboratorium Jurusan Analis 

Kesehatan Poltekkes Kemenkes Kendari. Didapatkan data primer yang 

disajikan pada tabel berikut.  
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Tabel 5.1 Hasil Identifikasi Natrium Siklamat Pada Es Teler Yang 

Menggunakan Sirup. 

No Es Teller N % 

1 Ada Natrium Siklamat 18 90 

2 Tidak Ada Natrium Siklamat 2 10 

Jumlah 20 100 

Sumber: Data Primer 2018 

 

Tabel 5.1 menunjukkan hasil pemeriksaan identifikasi natrium 

siklamat pada es teler yang menggunakan sirup sedangkan Tabel 5.2 

menunjukkan bahwa dari 20 sampel es teler yang mengandung pemanis 

buatan natrium siklamat terdapat 18 sampel yang mengandung natrium 

siklamat. 

Dari 20 sampel es teler didapatkan yang positif mengandung 

natrium siklamat ada 18 sampel. Dari 18 sampel dilakukan penimbangan 

dan didapatkan hasil seperti dibawah ini. 

 

Tabel 5.3 Hasil Penimbangan Kadar Natrium Siklmat Pada Es Teler 

No 

Kadar Natrium 

Siklamat Dalam Es 

Teler (g) 

N % 

1 0,1 16 88,9 

2 0,2 2 11,1 

Jumlah 18 100 

Sumber: Data Primer 2018 

C. Pembahasan 

Natrium Siklamat adalah pemanis buatan yang diperbolehkan oleh 

pemerintah. Pemanis buatan ini memiliki batas maksimum yang boleh berada 

dalam tubuh manusia yaitu 3 g/kg berat bahan. Biasanya Natrium Siklamat 

disalah gunakan dalam jenis-jenis jajanan minuman diantaranya es krim, es 

cendol, es teller, es kelapa muda, dan es sirup. 
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Pada penelitian ini digunakan reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan 

adalah suatu jenis reaksi yang dapat berlangsung dalam cairan, yaitu es teler. 

Suatu reaksi dapat dikatakan reaksi pengendapan apabila reaksi tersebut 

menghasilkan endapan. Endapan yaitu zat padat yang tidak larut dalam cairan 

tersebut. Terbentuknya endapan atau tidak dalam suatu reaksi tergantung 

kelarutan dari zat terlarut, yaitu jumlah maksimum zat terlarut yang akan larut 

dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. 

Dalam identifikasi natrium siklamat ini digunakan 3 reagen yaitu 

Barium Klorida 10% (BaCl2 10%), Asam Klorida (HCl 10%), dan Natrium 

Nitrit (NaNO2 10%). Pada penambahan BaCl2 10% semua larutan terdapat 

endapan namun banyak dan sedikitnya berbeda-beda. Hal ini menunjukan 

semua sampel terdapat ion pengotor. Untuk menghilangkan ion pengotor 

sampel disentrifuge dan di saring. Hasil saringan di tambah dengan reagen 

HCl 10% dan NaNO2 10%. Penambahan kedua reagen ini akan menghasilkan 

larutan berbau dan berbuih, dan akan membentuk endapan putih. Endapan 

putih yang terbentuk ini sukar larut dalam air. Adapun fungsi dari reagen-

reagen yang ditambahkan atau direaksikan dalam uji Natrium Siklamat ini 

adalah : BaCl2 berfungsi untuk mengendapkan pengotor-pengotor yang ada 

dalam larutan, HCl berfungsi untuk mengasamkan larutan. Larutan dibuat 

dalam keadaan asam agar reaksi yang akan terjadi dapat lebih mudah bereaksi, 

NaNO2 berfungsi untuk memutuskan ikatan amina pada amina alifatis primer. 

Gasnitrogenyang dihasilkan dari reaksi dapat diketahui dengan bau yang 

menyengat ketika proses pengujian. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada sampel es teler 

sebanyak 20 sampel didapatkan hasil sebagian besar 90% (n=18) telah 

terdapat endapan putih dan 10% (n=2) tidak terdapat endapan putih. Dari 18 

sampel yang terdapat endapan putih, pada saat penimbangan di dapatkan 16 

sampel dengan kadar natrium siklamat 0,1 gram dan 2 sampel dengan kadar 

natrium siklamat 0,2 gram. Dengan demikian, sampel es teller tersebut 

mengandung pemanis buatan natrium siklamat akan tetapi masih dalam 

ambang batas pemakaian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
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Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 yaitu 3 gram/kg berat bahan. Dari 

ketentuan ini dapat disimpulkan ambang batas Natrium Siklamat adalah 3 

gram dalam 1 kg minuan (3000 ppm), jadi dalam 1 gram minuman serbuk 

instan batas penggunaan Natrium Siklamat adalah 0,003 gram. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Purwaningsih, dkk (2010) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa 25 sampel minuman es lilin  yang di 

ambil dari pedagang Srondol Wetan dan pedalangan, 17 sampel (68,0%) 

positif mengandung Natrium Siklamat dan 8 sampel (32,0%) negatif tidak 

mengandung Natrium Siklamat. Sampel positif mengandung Natrium 

Siklamat ada 14 sampel yang konsentrasi masih di bawah batas maksimum 

dan 3 sampel yang melebihi batas maksimum penggunaan yang ditetapkan 

pemerintah yaitu 3 g/kg atau setara dengan 3.000 ppm. 

Dalam penelitian lain, Jamil, dkk (2017) dari hasil uji laboratorium 

identifikasi pemanis buatan siklamat pada pedagang jajanan es di Kecamatan 

Kadia Kota Kendari ditemukan negatif mengandung pemanis buatan Natrium 

Siklamat 18 sampel (38,8%) dan positif mengandung pemanis buatan Natrium 

Siklamat 29 sampel (61,7%). Irham, dkk (2016) di Kelurahan Sekip Jaya 

Palembang yang menyatakan bahwa 5 pedagang jamu gendong dengan 

mengambil 5 sampel diketahui terdapat kandungan siklamat sebanyak 3 gr/L 

pada masing-masing jamu yang dijual. 

Dari hasil kajian pustaka yang peneliti lakukan ditemukan pula 

penelitian lain yang tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Putri, dkk (2017) pada beberapa sampel minuman ringan dan nata de coco di 

Swalayan Manado yang menyatakan bahwa pada analisis kualitatif tidak 

menunjukkan adanya kandungan natrium siklamat. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kekurangan diantaranya tidak 

dilakukan uji kuantitatif karena keterbatasan bahan yang ada. Adapun bahan 

yang digunakan dalam uji kuantitatif ini yaitu asam benzene sulfonat. Untuk 

uji kuantitatif dapat digunakan beberapa metode diantaranya metode 

gravimetri, metode ekstraksi, metode titrasi, metode spektrofotometri dan uji 

kromatogravi lapis tipis. Selain itu, jumlah sampel yang digunakan dalam 
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penelitian ini hanya terbatas pada sampel jenis es teler yang mengandung sirup 

saja. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Es teler yang terdapat di Kecamatan Kambu Kota Kendari mengandung 

pemanis buatan natrium siklamat. 

2. Kadar natrium siklamat yang terdapat pada es teler sebesar 0,1 gram dan 

0,2 gram. 

B. Saran 

1. Es teler yang yang berada di  di Kecamatan Kambu Kota Kendari aman 

untuk di konsumsi 

2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian uji 

kuantitatif dengan sampel minuman serbuk menggunkan alat 

spektrofotometer UV-Visibel agar kadar pemanis buatan Natrium Siklamat 

lebih tepat. 
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LAMPIRAN 5 

TABULASI DATA 

Hasil Pemeriksaan Pemanis Buatan Natrium Siklamat Pada Es Teller 

No Kode Sampel 

Hasil Penelitian 

Kualitatif 

Kandungan 

Natrium 

Siklamat (g) 

1 A + 0,1 

2 B - - 

3 C + 0,1 

4 D + 0,1 

5 E + 0,1 

6 F + 0,2 

7 G + 0,1 

8 H + 0,1 

9 I + 0,1 

10 J + 0,1 

11 K - - 

12 L + 0,1 

13 M + 0,1 

14 N + 0,1 

15 O + 0,2 

16 P + 0,1 

17 Q + 0,1 

18 R + 0,1 

19 S + 0,1 

20 T + 0,1 

  



 
 

 
 

LAMPIRAN 6 

  Proses Identifikasi Pemanis Buatan Natrium Siklamat Pada Es Teller Yang 

Menggunakan Sirup Yang Di Jual Di Kecamatan Kambu Kota Kendari                                                      

Sulawesi Tenggara. 

1. Alat dan bahan 

 

No Nama Gambar 

1 Pipet volume 

 

2 BallFiler 

 

3 Corong 

 

4 Cawan porselin 

 



 
 

 
 

5 Rak tabung 

 

6 Tabung reaksi 

 

7 Beaker glass 

 

8 Waterbath 

 

9 Oven 

 



 
 

 
 

10 Neraca analitik 

 

11 Es teler 

 

12 Kertas saring 

 

13 Reagen NaNO2 10% 

 



 
 

 
 

14 Reagen HCl 10% 

 

15 Reagen BaCl2 10% 

 

16 Sari Manis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. Perlakuan Sampel 

 

No Keterangan Gambar 

1 Memipet sampel es teller 

 

2 
Memasukan sampel kedalam 

tabung reaksi 

 

3 Mempitet reagen BaCl2 10% 

 

4 

Memasukan reagen BaCl2 

10% kedalam tabung yang 

berisi sampel 

 



 
 

 
 

5 Menyaring endapan 

 

6 Memipet HCl 10% 

 

7 Memipet NaNO2 10% 

 

8 
Memasukan sampel kedalam 

waterbath 

 



 
 

 
 

3. Hasil Pemeriksaan 

 

No Keterangan Gambar 

1 
sampel positif terdapat 

endapan putih 

 

2 
Sampel negatif tidak terdapat 

endapan putih 

 

3 Kontrol positif 

 



 
 

 
 

4 
Hasil penimbangan kadar 

natrium siklamat 

 
                                           

                                    

 

Richard, Nila, Epran, Amsar, Lulun 

 

 

 


