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RINGKASAN 

 Keamanan pangan adalah suatu kondisi ketika makanan yang dikonsumsi 

tidak menimbulkan resiko bagi konsumen yang mengkonsumsinya (makanan 

harus mempunyai kualitas yang baik, menyehatkan dan aman). Makanan 

dikatakan aman jika bebas dari cemaran mikrobiologis, kimia atau senyawa yang 

bersifat toksik lainnya yang dapat mengganggu kesehatan. 

 Buah potong, khususnya buah mangga merupakan salah satu jajanan yang 

biasa dijual dengan menggunakan gerobak dorong. Buah potong ini cukup 

digemari oleh masyarakat karena pengkonsumsiannya yang praktis. Dalam 

praktek  penjualannya  penjual biasanya menambahkan beberapa bahan tambahan 

makanan agar dapat menarik minat konsumen, akan tetapi informasi tentang 

pewarna, pengawet serta pemanis sintetis pada produk ini belum banyak 

diketahui. Padahal beberapa pewarna, pengawet dan pemanis sintetis memiliki 

efek yang buruk terhadap kesehatan manusia.   

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian non hipotesis, sehingga penelitiannya tidak perlu 

merumuskan hipotesis. Dalam penelitian ini, data yang terkumpul bersifat 

kuantitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata yang dipisahkan menurut kategori 

untuk memperoleh kesimpulan (Suharmin, 1996). 

Berdasarkan hasil survei didapatkan 6 sampel buah mangga potong di 

Kecamatan Blimbing dan Lowokwaru. Pengambilan sampel ini menggunakan 

metode sampling random acak sederhana. Analisa data yang diperoleh 

dibandingkan dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia No. 711/ Permenkes/ Per/ IX/ 1988. 

Hasil analisa pewarna sintetis menunjukkan bahwa dari keenam buah 

mangga potong mengandung pewarna sintetis tartrazine yang tidak dilarang oleh 

pemerintah dengan rerata antara 4,78 – 13,29 ppm, hasil analisa tersebut masih 

dibawah ambang batas standar penggunaan pewarna sintetis yang ditetapkan 

dalam Permenkes RI No 201/ MENKES/ PER/ IV/ 1988 yaitu sebesar 150 ppm. 

Hasil analisa pemanis sintetis menunjukkan negatif terhadap sakarin dan positif 

terhadap siklamat dengan jumlah 4,27 gr – 8,97 gr, hasil analisa tersebut melebihi 

ketentuan pemerintah yaitu sebesar 3 gr/kg. Sedangkan hasil analisa pengawet 

sintetis menunjukkan bahwa pada sampel tidak terdapat penggunaan pengawet 

sintetis. Hasil analisa mikrobiologis Escherichia Coli menunjukkan hasil yang 

negatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa buah mangga potong yang 

beredar di Kecamatan Blimbing dan Lowokwaru aman terhadap pewarna, 

pengawet dan E coli, tetapi tidak aman terhadap bahaya pemanis sintetis. 

 

Kata kunci : keamanan pangan, buah mangga potong, pewarna sintetis, pengawet  

sintetis, pemanis sintetis 
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SUMMARY 

 

 

Food safety is a condition when food being consumtion will not rise any 

risk for consumers who consume (food must have good quality, healthy and safe). 

Healthy food is free from microbiological contamination, chemical or other toxic 

compounds which can harm our health. 

Slice fruit, especially mango is one of the foods are usually sold by the 

wheelbarrow. Cut fruit is enough favored by the people because the consumption 

is practice. In real, the seller usually add a few of food additives with purpose to 

attract consumers, but the information about food additives(the dyes, preservatives 

and synthetic sweeteners) in these products has not been widely known. Whereas 

some of the food additives (dyes, preservatives and synthetic sweeteners) have 

negative effects on human health. 

In this research used descriptive research methods. Research descriptive is 

a non-descriptive study, it isn’t need to formulate research hypotheses. In this 

study, quantitative data collected is described in words that are separated by 

category for the conclusion (Suharmin, 1996)... 

Based on survey results obtained 6 samples of mango slices in Blimbing 

and Lowokwaru district. This sampling method is simple random sampling. 

Analysis of data obtained were compared with government regulation is 

Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No.. 711 / 

Permenkes / Per / IX / 1988. 

Results of analysis synthetic dyes showed that of the six samples contain 

synthetic dyes tartrazine are not prohibited by the government with a mean of 4.78 

to 13,29 ppm, it is still below the standard threshold specified the use of synthetic 

dyes in the Health Minister Decree No. 201 / MENKES / PER / IV / 1988 of 150 

ppm. Results of analysis the synthetic sweetene showed that of the six samples 

negative from saccharin and positive which amount of 4.27 g - 8.97 gr, it is more 

than the government requirement that is 3 g / kg cyclamates. While the results of 

analysis the synthetic preservatives in the six samples indicates that there is no use 

of synthetic preservatives. The results of microbiological analysis of Escherichia 

coli showed negative results. From the research results can be concluded that the 

mango slices in Blimbing and Lowokwaru safe from  dyes, preservatives and E 

coli, but it not safe from synthetic sweeteners.  

 

 

Key words: food safety, mango slices, synthetic dyes, synthetic preservatives, 

synthetic sweeteners 
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I.  PENDAHULUAN  

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Keamanan pangan merupakan upaya yang diperlukan untuk mencegah 

pangan dari kemungkinan  cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat 

mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Saat ini 

penggunaan bahan tambahan makanan sintetis semakin meningkat dan kurang 

adanya kontrol yang ketat. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya 

adalah kurangnya pengetahuan produsen mengenai penggunaan bahan tambahan 

kimia sintetis, tingkat pendidikan produsen yang rendah serta kurangnya 

penyuluhan yang terkoordinasi dari pihak yang terkait. Pertimbangan penggunaan 

bahan tambahan sintetis oleh produsen  bertujuan untuk menekan biaya produksi 

sehingga meningkatkan keuntungan. Hal ini disebabkan karena bahan tambahan 

sintetis lebih murah dan mudah didapat bila dibandingkan bahan tambahan alami. 

Bahan tambahan pangan yang sering ditambahkan pihak produsen adalah 

pewarna sintetis, pengawet (natrium benzoat) dan pemanis buatan (natrium 

siklamat dan natrium sakarin) yang dimaksudkan untuk mendapatkan produk 

seperti yang dikehendaki sehingga dapat menarik konsumen.  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahan tambahan 

sintetis oleh produsen banyak yang melebihi ketentuan yang ditetapkan Menteri 

Kesehatan. Dalam peneltian Eddy Setyo Mudjajanto dosen Departemen Gizi 

Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (IPB) 

menghasilkan kesimpulan bahwa hasil penelitian yang dilakukannya ditemukan 



 

 

banyak penggunaan zat pewarna Rhodamin B dan Metanil Yellow pada produk 

makanan industri rumah tangga. Kelebihan dosis Rhodamin B dan Metanil yellow 

bisa menyebabkan kanker, keracunan, iritasi paru-paru, mata, tenggorokan, 

hidung, dan usus. 

Pewarna merah yang masuk kategori Bahan Tambahan Pangan (BTP) 

adalah ponceau 4 R (70 mg/l untuk minuman ringan) dan merah allura 300 mg/kg 

makanan. Kedua pewarna ini harganya jauh lebih murah dibandingkan zat 

pewarna yang masuk kategori food grade (aman untuk dikonsumsi). 

Selain pewarna sintetis, sering digunakan juga pengawet sintetis, yaitu 

natrium benzoat pada produk makanan industri rumah tangga. Penggunaan 

natrium benzoat perlu diperhatikan agar tidak melampaui batas, sehingga tidak 

berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Permenkes RI No 722/ Menkes/ 

Per/ IX/ 1988  tentang bahan tambahan makanan, membatasi penggunaan 

pengawet natrium benzoat sebanyak 1000 ppm (Rahmat, 2003). 

Pemanis sintetis juga merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang 

sering digunakan. Pemanis sintetis yang sering digunakan yaitu natrium siklamat 

dan natrium sakarin. Penggunaannya juga perlu mendapatkan perhatian agar tidak 

memberikan dampak negatif. Dalam penelitian Schoenig (1985) yang 

menggunakan tikus, tumor kandung kemih timbul pada tikus yang diberi 

perlakuan sakarin dan siklamat (Taylor et al., 1989).  

Saat ini banyak  produk pangan industri rumah tangga yang menggunakan 

bahan tambahan makanan. Salah satunya yaitu buah mangga potong. Buah 

mangga potong terindikasi adanya bahan tambahan makanan seperti pewarna 



 

 

sintetis, pengawet sintetis, serta pemanis sintetis yang melebihi batas yang 

ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Dari hasil penelitian buah mangga potong 

di Semarang menunjukkan  buah  mangga potong baik pada larutannya maupun 

buahnya menggunakan pewarna buatan yang teridentifikasi sebagai tartrazine 

(warna kuning) dan pemanis buatan yang digunakan adalah siklamat. 

Kadar pewarna tartrazine yang dihasilkan dari penelitian di Kota 

Semarang pada  buah mangga potong yaitu 7,92 mg/L dan 6,28 mg/L, sedangkan 

kadar pemanis (siklamat) pada buah mangga sebesar 440,36 mg/L. Dari hasil 

penelitian dapat diketahui buah mangga potong di Kota Semarang tidak aman 

untuk dikonsumsi dilihat dari kadar siklamatnya yang melebihi ambang batas  

yang ditentukan oleh Depkes yaitu 100-300 mg/L.(Unjianto, 2006)  

 Cemaran kimia umumnya tidak mudah terlihat dampaknya pada kesehatan 

karena pengaruhnya baru terlihat dalam kurun waktu yang relatif panjang, bahkan 

mungkin sesudah beberapa tahun mendatang dalam bentuk kelainan-kelainan 

(Cahyadi, 2006). Melihat kenyataan-kenyataan tersebut perlu kiranya dilakukan 

penelitian terhadap buah mangga potong yang beredar di kota Malang untuk 

mengetahui adanya serta seberapa besar penggunaan bahan pengawet, pewarna 

dan pemanis sintetis pada buah mangga potong. Untuk itu dilakukan penelitian 

tentang keamanan pangan khususnya buah mangga potong di Kecamatan 

Blimbing dan  Lowokwaru, Kotamadya Malang. 

 

 

 



 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pembeli dan penjual buah potong 

di Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru Kotamadya Malang 

terhadap keamanan pangan. 

2. Untuk mengidentifikasi adanya pewarna, pemanis dan pengawet sintetis 

serta kadarnya pada manisan buah mangga potong di Kecamatan Blimbing 

dan Lowokwaru Kotamadya Malang. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat dicapai dari penelitian ini yaitu : 

1. Dapat memberikan informasi tentang buah mangga potong yang beredar di 

Kotamadya Malang yang terindikasi mengandung pemanis, pewarna dan 

pengawet sintetis. 

2. Dapat memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat tentang 

bahaya-bahaya yang ditimbulkan pewarna, pemanis, dan pengawet 

sintetis. 

3. Sebagai bahan acuan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

.  

 

 

 

 



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Keamanan Pangan 

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk 

mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang 

dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia 

(Anonymous, 1998
a
). 

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang terpenting, 

tetapi betapapun menariknya penampilan, lezat dan tinggi nilai gizinya, apabila 

tidak aman untuk dikonsumsi maka makanan tersebut tidak ada nilainya sama 

sekali. Makanan  yang dikonsumsi seyogyanya mempunyai mutu yang baik, 

menyehatkan dan aman. Merujuk kepada program keamanan makanan dari 

Departemen Kesehatan yang bertujuan untuk mengurangi angka kesakitan atau 

kematian akibat penyakit yang disebabkan oleh makanan maka makanan yang 

dikonsumsi harus bebas dari zat kimia yang membahayakan kesehatan dan 

mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit  (Fardiaz dkk, 1987). 

Pengawasan penggunaan bahan tambahan makanan ditujukan agar hanya 

bahan yang diizinkan yang digunakan dalam pengolahan makanan, jumlahnya 

harus sesuai dengan cara produksi yang baik serta tidak melebihi batas yang 

diizinkan (Anonymous, 1996
b
). Dalam hal ini Departemen Kesehatan adalah 

departemen yang paling berwenang menangani pengawasan serta membuat 



 

 

peraturan mengenai pemakaian bahan tambahan makanan dan semua yang 

berkenan dengan pangan dan keamanan konsumen (Winarno dan Rahayu, 1994). 

Penggunaan bahan tambahan makanan tidak boleh sembarangan dan harus 

mentaati undang-undang serta peraturan yang berlaku. Dalam pemakaian bahan 

tambahan makanan, ada kemungkinan dapat menimbulkan beberapa jenis 

keracunan baik secara akut maupun secara kronis. Oleh karena itu sering terjadi  

terhadap bahan tambahan makanan yang sudah beredar kemudian ditarik dari 

peredaran karena ternyata dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan untuk 

kesehatan manusia (Kisman dan Atmawijaya, 1986). 

Untuk melindungi konsumen dari berbagai masalah keamanan, pangan dan 

industri pangan  di Indonesia, Departeman Kesehatan melalui Surat Keputusan 

menteri Kesehatan RI No. 235/ Menkes/ Per/ IX/ 1988 mengatur tentang 

penggunaan bahan tambahan makanan (Winarno dan Rahayu, 1994). 

Meskipun di Indonesia telah dikeluarkan bermacam-macam peraturan 

tentang makanan yang disertai dengan sanksi-sanksinya dan yang berhubungan 

dengan berbagai instansi pengawasan seperti Direktorat  Jenderal Pengawasan 

Obat dan Makanan Departemen  Kesehatan, tetapi belum semua lapisan 

masyarakat menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila dalam produk 

makanannya ditambahkan bahan-bahan yang dilarang oleh undang-undang dan 

peraturan pemerintah karena bersifat toksik (Kisman dan Atmawidjaja, 1986). 

Kisman dan Atmawidjaja  (1986), menyatakan bahwa pada umumnya 

semua bahan kimia bila digunakan dalam jumlah berlebihan akan bersifat racun 

(toksik) bagi hewan maupun manusia. 



 

 

2.2 Buah Mangga  

 

Mangga (Mangifera indica L.) termasuk ke dalam marga Mangifera, yang 

terdiri dari 35-40 anggota, dan suku Anacardiaceae. Pohon mangga termasuk 

tumbuhan tingkat tinggi yang struktur batangnya (habitus) termasuk kelompok 

arboreus, yaitu tumbuhan berkayu yang mempunyai tinggi batang lebih dari 5 m. 

Mangga bisa mencapai tinggi 10 - 40 m (Anonymous, 2011
c
). 

Mangga banyak dijumpai di daerah Asia Tenggara terutama di kepulauan 

Melanesia. Tanaman mangga telah dibudidayakan sejak 4000 tahun silam. 

Tanaman ini merupakan jenis tanaman komersial di Asia Tenggara dan Asia 

Selatan seperti Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, India, dan Pakistan 

(Anonymous, 2011
c
). 

 

Gambar 1. Buah Mangga (Anonymous, 2011
c
) 

Mangga adalah salah satu jenis buah-buahan di Indonesia yang 

mempunyai nilai ekonomi tinggi serta merupakan sumber beta-karoten , kalium, 

dan vitamin C. Beta-karoten adalah provitamin A yaitu suatu zat yang di dalam 

tubuh akan diubah menjadi vitamin A (zat gizi yang penting untuk fungsi retina). 

Beta-karoten (dan vitamin C) juga tergolong antioksidan, senyawa yang dapat 



 

 

memberikan perlindungan terhadap kanker karena dapat menetralkan radikal 

bebas. Radikal bebas adalah molekul-molekul tak stabil yang dihasilkan oleh 

berbagai proses kimia normal tubuh, radiasi matahari atau kosmis, asap rokok, 

dan pengaruh-pengaruh lingkungan lainnya (Anonymous, 2011
c
) Kandungan gizi 

buah mangga dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini: 

Tabel 1. Nilai Kandungan gizi Mangga per 100 g (3.5 oz) 

Parameter Jumlah 

Energi 272 kJ (65 kcal) 

Karbohidrat 17,00  g 

Gula 14,8 g 

Diet serat 1,8 g 

Lemak 0,27 g 

Protein 0,51 g 

Vitamin A equiv. 38 mg (4%) 

Beta-karoten 445 mg (4%) 

Thiamine (Vit. B1) 0.058 mg (4%) 

Riboflavin (Vit. B2) 0,057 mg (4%) 

Niacin (Vit. B3) 0,584 mg (4%) 

Asam pantotenat (B5) 0,160 mg (3%) 

Vitamin B6 0,134 mg (10%) 

Folat (Vit. B9) 14 mg (4%) 

Vitamin C 27,7 mg (46%) 

Kalsium 10 mg (1%) 

Besi 0,13 mg (1%) 

Magnesium 9 mg (2%) 

Fosfor 11 mg (2%) 

Kalium 156 mg (3%) 

Seng 0,04 mg (0%) 

Sumber: USDA Nutrient database 

 

 

2.3  Bahan Tambahan Makanan  

Menurut Codex Alementarius, seperti yang ditulis Winarno dan Rahayu 

(1994), bahan tambahan makanan didefinisikan sebagai bahan yang tidak lazim 

dikonsumsi sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan komposisi khas 

makanan, dapat bernilai gizi atau tidak. Ditambahkan ke dalam makanan dengan 



 

 

sengaja untuk membantu teknik pengolahan makanan (termasuk organoleptik) 

baik dalam proses pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, 

pengemasan, pengangkutan dan penyimpanan produk makanan olahan, agar 

menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung atau tidak langsung) suatu 

makanan yang lebih baik atau secara nyata mempengaruhi sifat khas makan 

tersebut 

Winarno (1992), menuliskan bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia No. 329/ Menkes/ Per/ XII/ 1976 yang direvisi dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 722/ Menkes/ per/ IX/ 1988 

yang dimaksud dengan bahan tambahan makanan adalah bahan yang ditambahkan 

dan dicampurkan sewaktu pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu yang 

termasuk ke dalamnya adalah pewarna, penyedap rasa dan aroma, antioksidan, 

pengawet, pengemulsi, anti gumpal, pemucat dan pengental. 

Bahan tambahan makanan menurut Kisman dan Atmawidjaja (1986), 

merupakan bahan tambahan makanan yang sengaja ditambahkan (intentional 

additives). Bahan ini merupakan bahan yang diketahui komposisinya dan 

ditambahkan pada makanan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan 

kualitas seperti misalnya meningkatkan rasa, warna, menstabilkan dan 

meningkatkan tekstur dengan pengemulsi, menahan atau menjaga kelembaban, 

pengental, pengikat, pencegah kelengketan, pengkayaan makanan dengan vitamin 

dan mineral, atau dengan tujuan spesifik lainnya. Tetapi penambahan ini tidak 

diperbolehkan jika untuk menutupi mutu yang rendah, pemalsuan atau penipuan. 



 

 

Yang termasuk intentional additives adalah pengawet, antioksidan, pengemulsi 

dan penstabil, pewarna makanan, pemanis, pemutih dan lain-lain. 

Atas dasar tujuannya, penggunaan bahan tambahan makanan atau 

mempertahankan nilai gizi, meningkatkan kualitas, meningkatkan penerimaan 

konsumen, meningkatkan daya simpan, membuat bahan makanan lebih mudah 

dihidangkan serta mempermudah preparasi bahan makanan (Tranggono, 1990). 

Menurut Radjaguguk (1986), tidak seluruh bahan tambahan makanan 

diizinkan, dan pengertian ini perlu memperoleh perhatian produsen makanan agar 

dapat menghasilkan makanan yang memenuhi syarat yang sah.  

 

2.3.1 Bahan Pewarna 

a. Pewarna 

Bahan pewarna alami mempunyai sifat stabilitas dan solubilitas yang 

rendah terutama bila dipakai sebagai bahan tambahan dalam proses pengolahan 

pangan. Banyak warna cemerlang yang dimiliki tanaman dan hewan bisa 

digunakan sebagai pewarna tambahan untuk makanan. Beberapa pewarna alami 

ikut menyumbang nilai nutrisi dan sebagai pemberi rasa (Tranggono, 1990). 

Makin murni pewarna alami, misalnya karotenoid, maka daya larutnya makin 

rendah. Kristal-kristal pewarna alami murni sangat sensitif terhadap oksidasi. 

Oksidasi ini dapat dipercepat dengan adanya cahaya, katalis logam seperti 

tembaga, mangan dan besi sehingga pewarna alami banyak ditinggalkan dan 

konsumennya beralih ke pewarna sintetis (Anonymous, 1996
d
). 



 

 

Pewarna sintetis memiliki keuntungan antara lain harga yang murah, 

mudah didapat dan penggunaannya yang relatif sedikit. Namun di sisi lain, banyak 

pewarna sintetis yang dinyatakan bersifat karsinogenik dan dilarang 

penggunaannya. Selain itu pewarna sintetis dapat menyebabkan alergi dan 

hyperkinesis (kelainan di masa kanak-kanak yang ditandai dengan hiperaktivitas, 

gelisah, impulsif, perhatian yang berpindah-pindah, masa perhatian pendek) pada 

anak. Namun selama pewarna sintetis tidak mempengaruhi kualitas makanan, 

daya simpan atau kandungan nutrisi makanan, maka penggunaannya tidak 

dilarang (Guthrie, 1990). 

Suatu bahan yang dinilai bergizi, enak, dan teksturnya sangat baik, tidak 

akan dimakan apabila memiliki warna yang tidak sedap dipandang atau memberi 

kesan telah menyimpang dari warna seharusnya. Selain sebagai faktor yang ikut 

menentukan mutu, warna juga dapat digunakan sebagai indikator kesegaran atau 

kematangan. Baik tidaknya cara pencampuran atau pengolahan dapat ditandai 

dengan adanya warna yang seragam dan merata atau tidak (Winarno, 1992).  Zat 

pewarna yang diizinkan untuk digunakan pada makanan dapat dilihat pada Tabel 

2. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 2. Zat Warna yang Diizinkan Dalam Makanan Menurut SK Menteri 

Kesehatan RI No.722/ Menkes/ Per/ IX/ 1988 

No Warna Nama Nomor Indeks 

1 Merah Carmoisine 14720 

2 Merah Erythrosine 45430 

3 Merah Ponceau 4R 16255 

4 Merah Allura Red 16035 

5 Coklat Chocolate Brown 20285 

6 Orange Sunset Yellow 15985 

7 Kuning Tartrazine 19140 

8 Kuning Quinoline Yellow 47005 

9 Hijau Fast Green FCF 42053 

10 Hijau Food Green 44090 

11 Biru Briliant Blue FCF 42090 

12 Biru Indigo Carmin 43015 

Sumber : Departemen Kesehatan RI (1990) 

 

Tujuan penggunaan bahan pewarna makanan dalam pengolahan makanan 

adalah sebagai berikut : 

 Memperbaiki penampakan yang warnanya memudar akibat proses 

pemanasan atau warnanya diperkirakan akan memudar selama 

penyimpanan, 

 Memperoleh warna yang seragam pada komoditi yang warna 

alamiahnya tidak seragam. Dengan penambahan warna diharapkan 

penampakan produk akan lebih seragam penerimaan konsumen lebih 

mantap, 

 Memperoleh warna yang lebih tua dari warna aslinya, misalnya pada 

produk-produk yoghurt yang diberi tambahan flavour tertentu. 

Konsumen seringkali menganggap flavour tersebut dengan suatu 

warna yang khas, 



 

 

 Melindungi zat-zat flavour dan vitamin yang peka terhadap cahaya 

selama penyimpanan. Dalam hal ini pewarna tersebut berfungsi 

sebagai penyaring cahaya sehingga menghambat masuknya cahaya, 

 Memperoleh penampakan yang lebih menarik dari bahan aslinya, 

misalnya pewarna pada agar-agar, 

 Identifikasi produk-produk, misalnya margarine berwarna kuning, 

 Indikator untuk kualitas, sehubungan dengan ini pewarna juga dapat 

digunakan sebagai alat dalam proses pengolahan,penyimpanan dan 

pengawasan kualitas (Maga and Anthony, 1995) 

Setiap bahan olahan yang diberi warna, maka warna olahan tersebut 

dinyatakan buatan, tidak tergantung apakah bahan yang ditambahkan adalah alami 

atau sintetis (Tranggono, 1990). Warna merupakan salah satu faktor sensori yang 

dipakai manusia untuk menilai suatu produk atau keadaan lingkungan (Ernie, 

1986). 

Warna ternyata juga ada pengaruhnya terhadap rasa, misalnya 

penambahan warna merah pada minuman dapat meningkatkan skor kemanisan 

sebanyak 4-10 %, sedangkan penambahan warna biru dapat mengurangi rasa asam 

sebanyak 20 %. Keberhasilan dalam pemasaran suatu produk sangat ditentukan 

oleh penampakannya, sehubungan dengan kenyataan bahwa konsumen umumnya 

menilai kualitas dan flavor dari warna produk tersebut. Produk yang memiliki 

warna yang menarik akan memiliki peluang yang lebih besar untuk dibeli 

konsumen dan dikonsumsi (Tjahjadi, 1986). 



 

 

Zat pewarna yang diizinkan penggunaanya dalam makanan, menurut 

Winarno (1992), dikenal sebagai permitted colour atau artificial colour. Untuk 

penggunaannya, zat pewarna tersebut harus melalui sertifikasi. 

Undang-undang penggunaan zat pewarna yang belum ada di Indonesia, 

menyebabkan terdapatnya kecenderungan penyalahgunaan pemakaian zat 

pewarna untuk sembarang bahan pangan, misalnya zat pewarna untuk tekstil dan 

kulit dipakai untuk mewarnai bahan makanan. Hal ini jelas sangat berbahaya bagi 

kesehatan karena adanya residu logam berat pada zat pewarna tersebut (Winarno, 

1992).  

Zat pewarna yang berbahaya seperti Rhodamin B, Methanyl Yellow 

ataupun Amarath masih banyak dipakai dalam pembuatan sirup, kerupuk, agar-

agar, jeli, kue basah ataupun makanan jajanan lain. Jenis makanan jajanan yang 

mengandung bahan tambahan terlarang atau melebihi batas antara lain pewarna 

Amarath sering ditambahkan pada pembuatan sirup, minuman ringan/limun, es 

campur; Auramin pada sirup, limun, saus; Rhodamin B pada sirup, limun, saus, es 

mambo, bakpao, es cendol, es kelapa; Methanyl Yellow pada sirup, limun, pisang 

goreng, manisan mangga/kedondong; Boraks pada mie baso, kerupuk, tahu, 

batagor, pangsit (Effendy, 2004). Zat pewarna sintetis yang dilarang 

penggunaannya dalam makanan dan minuman disajikan dalam Tabel 3. 

 

 

 

 



 

 

Tabel 3. Zat warna Sintetis Untuk Makanan dan Minuman yang Tidak 

Diijinkan di Indonesia 

No Nama Zat Warna No Indeks warna  (CI No) 

1 Auramine (CI Basic Yellow 2) 41000 

2 Alkanet 75220 

3 Butter Yellow (CI Solvent Yellow 2) 11020 

4 Black 7984 (Food Black 2) 27755 

5 Burn Umber (Pigment Brown 7) 77941 

6 Chrymoidine (CI basic Orange 2) 11270 

7 Chrysoine S ( CI Food Yellow 8) 14270 

8 Citrus red No 2 290156 

9 Chocolate Brown FB (Food Brown 2) - 

10 Fast Red E (CI Food Red 4) 16045 

11 Fast Yellow AB (CI Food Yellow 2) 13015 

12 Guines green b (CI Acid Green No 3) 42085 

13 Indanthrene Blue RS (CI Food Blue 4) 69800 

14 Magenta (CI Basic Violet 14) 42510 

15 Methanyl Yellow 13065 

16 Oil Orange SS (CI Solvent Orange 2) 12100 

17 Oil Orange XO (CI Solvent Orange 7) 12140 

18 Oil Yellow AB ( CI Solvent Yellow 5) 11380 

19 Oil Yellow OB ( CI Solvent Yellow 6) 11390 

20 Orange G (CI Food Orange 4) 16230 

21 Orange GGN ( CI Food Orange 2) 15980 

22 Orange RN ( Food Orange 1) 15970 

23 Orchil and Orcein - 

24 Ponceau 3R (CI Red 6) 16155 

25 Ponceau SX ( CI Food Red 1) 14700 

26 Ponceau 6R ( CI Food Red 8) 16290 

27 Rhodamin B (CI Food Red 15) 45170 

28 Amaranth - 

29 Sudan I (CI Solvent Yellow 14) 12055 

30 Scarlet Gn (Food Red 2) 14815 

31 Violet 6B 42640 

Sumber : Anonymous (1986) 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 11332/ A/ SK/ 73 

tanggal 18 Oktober 1973 tentang zat pewarna makanan dan minuman yang 

diizinkan termasuk zat pewarna alami. Peraturan ini dimaksudkan untuk petunjuk 



 

 

penggunaan zat pewarna makanan sehingga makanan atau minuman dapat 

dikonsumsi dengan aman (Sukarni, 1986). 

 Proses sintesa zat pewarna dalam tubuh digunakan bahan-bahan kimia 

yang akan tetap tinggal sebagai kotoran dengan jumlah tertentu yang tetap masih 

membahayakan jika dikonsumsi manusia. Mengingat tingkat bahaya pewarna 

sintetis tersebut, karena penggunaannya dalam jumlah yang sangat sedikit, tidak 

akan terasa akibatnya secara langsung. Gangguan akan terasa dalam waktu yang 

lama. Gejala-gejala kanker akan terasa mungkin 10 atau 20 tahun setelah kita 

mengkonsumsi makanan yang mengandung pewarna yang karsinogenik (Suryana, 

1991). 

 Menurut Ahaditomo (1991), pewarna adalah bagian dari xenobiotika atau 

bahan asing bagi tubuh. Semakin lipofilik sifatnya, akan lebih mudah diserap baik 

melalui kulit, paru atau gastrointestinal. Penggunaannya yang seringkali atau 

kadang-kadang saja dapat menyebabkan terjadinya akumulasi bahan, mengingat 

sifatnya yang lipofilik sehingga bahan mudah diabsorbsi tetapi lebih sukar 

diekskresikan. 

Berikut ini adalah beberapa jenis bahan pewarna sintetis kuning, antara 

lain: 

a. Metanyl Yellow 

Metanil Yellow merupakan salah satu zat pewama yang tidak diizinkan 

untuk ditambahkan ke dalam bahan makanan. Metanil Yellow digunakan sebagai 

pewama untuk produk-produk tekstil (pakaian), cat kayu, dan cat lukis. Metanil 

juga biasa dijadikan indikator reaksi netralisasi asam basa (Prawidanu, 2010). 



 

 

Pewarna kuning metanil sangat berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, 

mengenai mata dan tertelan. Dampak yang terjadi dapat berupa iritasi pada 

saluran pernafasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, dan bahaya kanker pada 

kandung dan saluran kemih. Apabila tertelan dapat menyebabkan mual, muntah, 

sakit perut, diare, panas, rasa tidak enak dan tekanan darah rendah. Bahaya lebih 

lanjutnya yakni menyebabkan kanker pada kandung dan saluran kemih 

(Prawidanu, 2010).  

                       

Gambar 2. Rumus Bangun Metanyl Yellow (Prawidanu, 2010) 

Penyalahgunaan pewarna kuning metanil untuk pewarna makanan telah 

ditemukan antara lain pada mie, kerupuk dan jajanan lain yang berwarna kuning 

mencolok dan berpandar. Ciri-ciri makanan yang mengandung pewarna kuning 

metanil antara lain makanan berwarna kuning mencolok dan cenderung berpendar 

serta banyak memberikan titik-titik warna karena tidak homogen (Prawidanu, 

2010) 

b. Tartrazine 

Tartrazine ( dikenal juga sebagai E102 atau FD&C Yellow 5) adalah 

pewarna kuning lemon sintetis yang umum digunakan sebagai pewarna makanan. 

Tartrazine merupakan turunan dari coal tar, yang merupakan campuran dari 

senyawa fenol, hidrokarbon polisiklik, dan heterosiklik. Karena kelarutannya 



 

 

dalam air, tartrazine umum digunakan sebagai bahan pewarna minuman 

(Nuryanti, 2010) 

Tartrazine banyak ditemukan dalam bahan makanan berikut: soft drink, 

puding instan, campuran kue. Saus, es krim, es loli, permen, permen karet, jelly, 

makanan ringan berwarna orange, mentega/margarin, keju berwarna orange, selai 

jeruk, yoghurt, mie, keripik, dan banyak lagi makanan digunakan bersama-sama 

dengan gliserin dan lemon. Tartrazine ini juga ditemukan dalam sabun, produk 

rambut, pelembab, krayon, stempel pewarna, vitamin, antasida, pil KB, aspirin, 

pasta, kosmetik dan obat resep tertentu. Rumus bangun tartrazine dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Rumus Bangun Tartrazine (Nuryanti,  2010) 

Tartrazine dapat menyebabkan sejumlah reaksi alergi dan intoleransi bagi 

orang-orang yang intoleransi terhadap aspirin atau penderita asma. Kasus ini 

cukup langka dan menurut FDA, prevalensi intoleransi tartrazien di Amerika 

Serikat jatuh pada angka 0,12% (360 ribu dari 200 juta penduduk). Beberapa 

referensi lain menyebutkan bahwa penggunaan tartrazine dapat menyebabkan 

biduran dengan prevalensi di bawah 0,01% atau 1 dari 10.000 penderita 

(Nuryanti, 2010). 

 



 

 

c. Sunset Yellow 

Sunset Yellow adalah zat pewarna yang berwarna kuning-orange yang 

berupa tepung berwarna jingga, sangat mudah larut dalam air, dan menghasilkan 

larutan berwarna jingga kekuningan. Pewarna ini merupakan pewarna sintetik 

yang bersifat asam. Pewarna ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan 

dan minuman di Indonesia (Winarno, 1992). Rumus Bangun Sunset Yellow dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Rumus Bangun Sunset Yellow (Winarno, 1992) 

 

2.3.2 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 pada gula. Umumnya 

zat pemanis sintetis mempunyai struktur kimia yang berbeda dengan polihidrat 

gula alam (Winarno, 1997). 

 Bahan pemanis buatan adalah bahan pemanis yang dihasilkan melalui 

reaksi-reaksi kimia organik di laboratorium atau skala industri, boleh juga 

dikatakan diperoleh secara sintetis dan tidak menghasilkan kalori seperti halnya 

bahan pengganti gula. Sedangkan ciri-ciri penggunaan pemanis dalam produk 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sintetik&action=edit&redlink=1


 

 

dapat diketahui dari rasanya yang agak pahit, timbul rasa haus serta gatal pada 

tenggorokan (Suprayatmi, 1996). 

 Dalam penggunaan bahan pemanis buatan ini harus dalam dosis tertentu, 

karena dapat mengganggu kesehatan. Pada umumnya zat-zat tersebut termasuk 

senyawa aromatis serta bubuk tak berwarna atau berwarna putih, tidak berbau atau 

berbau aromatic lemak, rasanya manis, larut dalam air, sukar larut dalam pelarut 

organic lemah. Disamping itu masing-masing zat pemanis buatan mempunyai 

sifat-sifat yang berbeda dengan lainnya, seperti : sakarin sukar larut dalam 

kloroform. Sedangkan natrium siklamat sukar larut dalam etanol dan tidak larut 

sama sekali dalam kloroform dan eter. Penyimpanan zat pemanis buatan 

dilakukan dalam wadah yang tertutup rapat, karena mudah mengikat air dari 

sekitarnya (Anonymous, 1993
e
). Tingkat kemanisan pemanis dibandingkan 

dengan gula dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini : 

Tabel 4. Tingkat Kemanisan Gula dan Pemanis Buatan 

Gula/Produk Gula Kemanisan Pemanis Sintetis Kemanisan 

Fruktosa 1,52 Siklamat 30 

Mannosa 0,45 Aspartam 200 

Sukrosa 1,00 Acesulfam-K 140 

Glukosa 0,76 Sakarin 350 

Sorbitol 0,60 Neohesperidin D 1000 

Raffinosa 0,22 Perillaldehyde 

antioxime 

2000 

Galaktosa 0,50 1-n-propoxy-2-

amino-4-

nitrobenzene 

2000 

Maltosa 0,45 

Laktosa 0,33  

Sumber : Coultate (1996) 



 

 

 Menurut salah satu pakar Teknologi Pangan, efek yang ditimbulkan 

pemanis buatan itu tidak langsung mungkin harus menunggu 20 atau 30 tahun 

kemudian. Akan tetapi ada keterkaitan antara mereka yang merokok dan 

mengkonsumsi sakarin dalam jumlah banyak dan sering, yaitu tingginya resiko 

terserang kanker.(Suprayatmi, 1996). 

a. Sakarin 

Tingkat rasa manis garam Na-sakarin sangat tinggi, kira-kira 200-700 kali 

lebih manis dari pada sukrosa. Secara kimiawi sakarin merupakan senyawa 2,3-

dihidro-3-oxobenzisolsulfonazol atau benzosulfimida atau o-sulfobenzimida. 

Sakarin mempunyai rumus molekul C7H5NO3S dan berat molekulnya 183,18 

mol/gr. Na-sakarin yang terserap dalam tubuh tidak akan mengalami metabolisme 

sehingga akan disekresikan melalui urin tanpa perubahan kimia. Rasa pahit yang 

menyertai sakarin disebabkan oleh ketidakmurnian bahan (Winarno dan Rahayu, 

1994). Rumus bangun Na-Sakarin dapat dilihat pada Gambar 5. 

                

Gambar 5. Rumus Bangun Na-Sakarin (Tranggono, 1990) 

Satu gram sakarin dapat larut dalam 290 ml air suhu kamar atau dalam 25 

ml air mendidih ;  dalam 31 ml alcohol : 12 ml aseton : atau 50 ml gliserol. 

Mudah sekali larut dalam larutan alkali karbonat, sedikit larut dalam kloroform 

atau eter (Tranggono, 1990).  



 

 

Zat pemanis yang kini banyak digunakan dalam makanan dan minuman 

adalah garam Ca- atau Na-sakarin. Penggunaan sakarin tergantung dari intensitas 

kemanisan yang dikehendaki. Pada konsentrasi tinggi, sakarin akan menimbulkan 

rasa pahit getir. Kemanisan sakarin 400 kali lebih besar dari kemanisan sukrosa 10 

% (Winarno, 1992). 

Sakarin dapat dipakai untuk pengganti sukrosa bagi penderita kencing 

manis (diabetes mellitus) atau bahan makanan yang berkalori rendah. Meskipun 

masih diperbolehkan dipakai untuk pemanis bahan makanan di Amerika Serikat 

namun pemakaiannya sangat dibatasi. Pada pembungkus produk bahan pemanis 

yang mengandung sakarin harus dibubuhi kalimat peringatan sebagai berikut : 

Pemakaian produk ini mungkin berbahaya bagi kesehatan anda. Produk ini 

mengandung sakarin yang telah terbukti dapat menyebabkan kanker pada hewan 

percobaan di laboratorium (Tranggono, 1990). 

Sakarin telah terbukti menyebabkan efek seperti depresi, anemia, dan 

defisiensi asam folat pada tikus.(Garland et al., 1993). Pada tahun 1978, hasil 

penelitian diumumkan dan berkesimpulan bahwa sakarin memang bersifat 

karsinogenik pada binatang, meskipun tergolong mempunyai potensi yang rendah 

dan mempunyai potensi penyebab kanker pada manusia, sedangkan impurities 

yang terdapat didalamnya bukan bersifat karsinogenik. Kontroversi mengenai 

kasus ini masih berlangsung hingga kini. Pemerintah Indonesia mengeluarkan 

peraturan melalui Menteri Kesehatan RI No. 208/ Menkes/ Per/ IV/ 1985, tentang 

Pemanis Buatan dan No. 722/ Menkes/ Per/ IX/ 1988 tentang Bahan Tambahan 

Makanan, bahwa pada makanan dan minuman olahan khusus yaitu berkalori 



 

 

rendah dan untuk penderita penyakit diabetes mellitus, kadar maksimum sakarin 

yang diperbolehkan adalah 300 mg/kg. Dan menurut WHO batas konsumsi harian 

sakarin yang aman (ADI) adalah 5 mg/kg berat badan (Winarno dan Rahayu, 

1994). 

Sakarin  sendiri di Indonesia masih diperbolehkan penggunaannya dan 

diatur dalam Permenkes RI No : 208/ Menkes/ Per/ IV/1995 seperti pada tabel 5. 

Tabel 5. Batas Maksimum Penggunaan Sakarin dalam Permenkes RI No : 

208/ Menkes/ Per/ IV/1995 

Jenis Makanan Batas Maksimum Penggunaan 

Permen karet 50 mg/kg bahan (sakarin) 

Permen 100 mg/kg bahan (Na-sakarin) 

Saus 300 mg/kg bahan (Na-sakarin) 

Es krim dan sejenisnya 200 mg/kg bahan (Na-sakarin) 

Es lilin 300 mg/kg bahan (Na-sakarin) 

Jem dan Jeli 200 mg/kg bahan (Na-sakarin) 

Minuman Ringan 300 mg/kg bahan (Na-sakarin) 

Minuman Yogurt 300 mg/kg bahan (Na-sakarin) 

Minuman Ringan Fermentasi 50 mg/kg bahan (sakarin) 

Sumber : Anonymous (1998
f
) 

Menurut Greeley (1992), sakarin merupakan faktor penyebab kanker yang sangat 

potensial bagi manusia. Sakarin dapat menimbulkan kanker ginjal dan kanker 

rahim. Penggunaan sodium sakarin dalam dosis tinggi dapat menyebabkan tumor 

kandung kemih pada tikus (Anonymous, 1999
g
). Beberapa penelitian yang juga 

menemukan indikasi jenis kanker lain yang juga disebabkan oleh sakarin, antara 

lain : 

 NAS (National Academy of Science) tahun 1978 menemukan adanya tumor 

kandungan pada hewan percobaan serta turunannya. 



 

 

 Bio Research Consultant’s menemukan kanker kulit pada tikus percobaan 

dan kanker pembuluh darah pada tikus putih. Pada tikus putih laki-laki juga 

ditemukan adanya kanker paru-paru (Anonymous, 1997
h
). 

b. Siklamat 

Siklamat diperkenalkan dalam minuman dan makanan pada permulaan 

tahun 1950-an sejak itu siklamat mendominasi pemasaran pemanis buatan. 

Siklamat bisa dipakai dalam bentuk garam Na dari asam siklamat. Umumnya zat 

pemanis buatan mempunyai struktur kimia yang berbeda dengan struktur 

polihidrat gula alam (Winarno dan Rahayu, 1994). 

Sudarmadji (1982), mengemukakan pendapatnya bahwa garam natrium 

dari asam siklamat dengan rumus molekul C6H11NHSO3Na, berasa manis tanpa 

rasa yang kurang disenangi, sangat mudah larut dalam air dan intensitas 

kemanisannya 30 kali tingkat kemanisan gula tebu murni. Rasa manis siklamat 

masih dapat dirasakan sampai pengenceran 1 : 10000. pH natrium siklamat 

terletak antara 5,5 – 7,3 sehingga praktis tidak larut dalam alcohol, ether, benzene, 

dan kloroform. 

 

Gambar 6. Rumus Bangun Na-Siklamat (Winarno, 1992) 



 

 

Siklamat ini secara praktis dapat dibuat dengan cara sulfonasi senyawa 

siklohexilanin atau dapat juga diperoleh dari siklohexil-isosianat yang direaksikan 

dengan H2SO4 (Tranggono, 1990). 

Pada tahun 1969 dilaporkan hasil penelitian siklamat yang menyebabkan 

kanker kandung kemih pada tikus yang diberi ransum siklamat dan sakarin. Hasil 

metabolisme siklamat, yaitu cyclohexylamine, mempunyai sifat karsinogenik. 

Karena itu pembuangannya melalui urin dapat merangsang pertumbuhan tumor 

pada kandung kemih tikus. Hasil penelitian ini menyebabkan United States – 

Food and Drug Administration (US-FDA) segera mencabut siklamat dari daftar 

Generally Recognized As Safe (GRAS) dan menyarankan penghapusan bertahap 

bagi penggunaan siklamat dalam makanan (Whitehouse, et all). 

Menurut Peraturan Pemerintah Kesehatan RI No. 722/ Menkes/ Per/ 

IX/88, kadar maksimum asam siklamat yang diperbolehkan dalam makanan dan 

minuman berkalori rendah untuk penderita diabetes mellitus adalah 3 gr/kg bahan 

makanan dan minuman. Dan menurut World Healthy Organization (WHO) batas 

konsumsi harian siklamat yang aman Acceptability Daily Intake (ADI) adalah 11 

mg/kg berat badan (Winarno dan Rahayu, 1994). 

Bahan pemanis siklamat telah digunakan berpuluh tahun lamanya dalam 

proses produksi makanan dan minuman, ternyata dapat menyebabkan kanker 

perut dan alat pencernaan lainnya (Anonymous, 1999
g
) FDA melarang pemakaian 

siklamat karena pemanis ini bersifat karsinogenik menimbulkan kanker kandung 

kemih (Anonymous, 2000
i
). Sedangkan menurut Gianturi (2002), pemakaian 



 

 

siklamat di Amerika Serikat sudah dilarang keras karena percobaannya pada tikus 

menimbulkan kanker kandung kemih. 

 

2.3.3 Bahan pengawet 

a. Natrium Benzoat 

 Natrium benzoat adalah salah satu jenis bahan pengawet yang banyak 

digunakan dalam industri pengolahan makanan. Asam benzoat digunakan untuk 

mencegah pertumbuhan khamir dan bakteri. Karena kelarutan garamnya lebih 

besar, maka biasa digunakan dalam bentuk garam Natrium benzoat. Sedangkan 

dalam bahan, garam benzoat terurai menjadi bentuk efektif yaitu asam benzoat 

yang tak terdisosiasi. Dalam tubuh terdapat mekanisme detoksifikasi terhadap 

Asam benzoat, sehingga tidak terjadi penumpukan Asam Benzoat. Asam benzoat 

akan bereaksi dengan glisin menjadi Asam hipurat yang akan dibuang oleh tubuh 

melalui urin (Winarno, 1992). 

 Asam benzoat terdiri dari garam Na, K, Ca. Asam benzoat beserta 

garamnya merupakan jenis bahan pengawet yang stabil. Berdasarkan Permenkes 

No. 722/ Menkes/ Per/ IX/ 1988 dijelaskan bahwa batas maksimal penggunaan 

natrium benzoate pada makanan adalah 1000 ppm. Asam benzoat sangat 

berpengaruh terhadap penghambatan pertumbuhan ragi dan bakteri, tetapi paling 

efektif dalam menghambat pertumbuhan kapang (Rahmat, 2003). 

Asam benzoat menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan cara 

merusak permeabilitas membran selnya dan menyebabkan gangguan transport 

substrat dari sistem transport elektron. Asam benzoat juga dapat menghambat 



 

 

sistem enzim sel miroorganisme. Misalnya pada bakteri dan yeast, enzim ikut 

serta dalam metabolism asam asetat sehingga fosforilasi oksidatif terhambat 

(Davidson anad Branchen, 1993). Rumus bangun Natrium Benzoat dapat dilihat 

dibawah ini: 

 

Gambar 7. Rumus Bangun Natrium Benzoat (Davidson, 1993) 

 Asam benzoat mempunyai penghambatan mikroba optimal pada pH 2,3-

4,0 lebih rendah daripada asam sorbet dan asam propionate. Senyawa ini relatif 

kurang efektif sebagai bahan pengawet pada pH lebih besar, tetapi bekerja sebagai 

pengawet naik dengan turunnya pH sampai dibawah 5.  

 Metabolisme Natrium Benzoat dalam tubuh pertama-tama asam benzoat 

secara cepat diserap oleh usus halus. Benzoat berikatan dengan ATP membentuk 

benzoyl ATP dan kemudian seperti asam lemak diaktivasi berikatan dengan 

Coenzym A menghasilkan benzoyl coenzym A. Adanya enzim glicin-N-acylase 

benzoyl Co-A berikatan dengan glisin menghasilkan asam hipurat yang 

dikeluarkan bersama-sama urin ( Martati, 2006). 

Pada kondisi tertentu Asam Benzoat dapat bersifat bakteriostatik maupun 

bakterisidal. Penelitian Beuchat (1980) membuktikan bahwa Sodium Benzoat 

(300 mikrogram/mililiter) dapat menghambat pertumbuhan Vibrio 



 

 

parahaemolyticus dan meningkatkan terjadinya kondisi inaktifnya terhadap panas 

pada konsentrasi sodium benzoat yang cukup tinggi. Sedangkan penelitian El-

Shenawy dan Marth pada tahun 1988 dengan melibatkan Listeria monocytogenes 

memberikan hasil bahwa Asam benzoat yang diberikan pada konsentrasi 1000-

3000 ppm mempunyai pengaruk bakteriostatik yang cukup kuat dan sedikit 

bersifat bakterisidal. Bakteriostatik adalah kemampuan untuk mencegah 

perkembangbiakan bakteri tanpa membunuhnya. Sedangkan bakterisida adalah 

kemampuan untuk membunuh bakteri patogen maupun non patogen (Davidson, 

1993).  

 Tujuan penambahan Natrium Benzoat dalam bahan makanan diantaranya : 

1) Memperpanjang umur simpan, 2) Memperbaiki kualitas (warna dan cita 

rasa ) bahan makanan yang diawetkan (Tranggono, 1990). 

Pemberian dosis 80 mg asam benzoat per kg berat badan setiap hari ke 

tikus percobaan selama tiga bulan meningkatkan angka kematian terutama jika 

diberikan bersama dengan sulfit. Dalam 4-5 hari 3 % asam benzoat dalam 

makanan akan mengganggu sistem syaraf. Secara mekroskopis tidak ditemukan 

perubahan pada organ atau secara histopatologis tidak ditemukan penyakit pada 

jantung, liver dan ginjal. 

 

2.4 Escherichia Coli 

Escherichia coli pertama kali berhasil diisolasi oleh seorang ahli 

bekteriologi dari Jerman yaitu Theodor Echerich dari usus besar manusia 



 

 

(Anonymous, 2001
j
). Menurut Taksonomi bekteri dalam Dwidjoseputro (1988) 

Escherichia coli termasuk : 

Divisi  : Protophyta 

Klas  : Schizomycetes 

Ordo  : Eubacteriales 

Famili  : Enterobactericeae 

Genus  : Echerecia 

Species    : Coli 

 Escherichia coli adalah suatu jenis bakteri kelompok koliform yang secara 

normal berada di dalam saluran gastroenteritis (khususnya pada kolon) manusi 

dan hewan berdarah panas. Keberadaannya di dalam makanan atau minuman 

secara langsung maupun tidak langsung mengindikasikan adanya kontaminasi 

feses (fecal contamination). Kehadirannya pula mengindikasikan terjadinya 

kontaminasi potensial dari bakteri-bakteri pathogen enterik seperti Salmonella, 

Shigella, Yersinia dan lain-lain (Dwidjoseputro, 1988) 

Secara morfologi, Escherichia coli berbentuk batang, gram negatif, tidak 

membentuk spora, dan bersifat anaerobik fakultatif (Pelczar, 1988). Escherichia 

coli mempunyai ukuran penjang 2,0-6,0 µm dan lebar 1,1-1,5 µm, tersusun 

tunggal, berpasangan dan memiliki flagella peritrikus (Supardi dan Sukamto, 

1999) 



 

 

 

Gambar 8. Escherichia coli (Fardiaz, 1992) 

Menurut Adams and Moss (1995) Escherichia coli merupakan bakteri 

mesofilik gram negatif dengan suhu pertumbuhan optimim 37
o
C, pH optimum 

pertumbuhan  bakteri ini yaitu 7,0 - 7,5, meski hingga pH 4 masih memungkinkan 

untuk tumbuh. Sedangkan kadar aw untuk tumbuh adalah 0,95.  

Todar (1997), menyatakan bahwa Escherecia coli memiliki sifat yang 

berubah-ubah dan mampu beradaptasi pada lingkungan-lingkungan tertentu. 

Bakteri ini dapat tumbuh pada media sederhana, seperti glukosa. Selain itu, 

bakteri ini dapat tumbuh meski ada atau tidak ada oksigen. Pada kondisi aerob, 

Escherechia coli tumbuh dengan melakukan aktivitas fermentasi dengan 

memproduksi campuran asan dan gas sebagai produk akhir. Sedangkan pada 

kondisi anaerob, bakteri tersebut memanfaatkan NO3, NO2 atau fumarat sebagai 

reseptor elektron terakhir bagi proses transport elektron selama respirasi. 

Penentuan Escherechia coli dan koliform sangat diperlukan karena 

digunakan sebagai indikator pengawasan sanitasi. Sebagian besar tidak berbahaya 

kecuali dalam beberapa strain, seperti Escherichia coli yang mempunyai sifat 

patogenik terutama terhadap orang tua dan anak-anak. Mikroorganisme koliform 



 

 

termasuk bakteri gram negatif, tidak berspora, aerob, fakultatif aerob, berbentuk 

spora dan dapat memfermentasi laktosa dengan menghasilkan asam dan CO2 pada 

suhu 35
o
C selama 4 jam.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Tempat Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi, Laboratorium 

Mikrobiologi Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya Malang, Laboratorium Sentral Ilmu  Hayati Universitas 

Brawijaya Malang. 

3.1.2 Waktu Penelitian  

 Penelitian dilakukan pada bulan Maret - Mei 2011 

 

3.2 Bahan dan Alat 

 Bahan utama yang digunakan adalah buah mangga potong . Buah mangga 

potong diperoleh dari 6 penjual buah potong yang berdagang di wilayah 

Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru, sehingga diperoleh 6 sampel 

buah mangga potong. 

 Bahan yang digunakan untuk analisa meliputi : aquades, NaOH, HCl, 

FeCl3 10 %, buffer 4, eter, kertas lakmus, benang wol bebas lemak, BaCl2 10%, 

NaNO2 10%, media EMB, H2SO4 pekat, NH4OH 12 %, ammonia, tri natrium 

citrat, standard warna kuning tartrazine, pepton, kertas saring whatman 42, kertas 

saring, kapas, alkohol dan 6 sampel buah mangga potong dari penjual di 

Kecamatan Blimbing dan Lowokwaru, Malang. 



 

 

 Alat-alat yang digunakan yaitu : mortar, timbangan, beaker glass, tabung 

reaksi, pipet ukur, spatula, labu ukur, erlenmeyer, cawan petri, tabung reaksi, 

gelas arloji, waterbath, gelas ukur, cawan porcelain, bunsen, corong gelas, 

desikator, kompor listrik,  penyaring vakum, oven, muffle furnace, autoclaf, 

stomacher, dan spektrofotometer. 

 

3.3 Metode Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga penelitiannya tidak perlu 

merumuskan hipotesis. Dalam penelitian ini, data yang terkumpul bersifat 

kuantitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata yang dipisahkan menurut kategori 

untuk memperoleh kesimpulan (Suharmin, 1996). 

 

3.4 Pelaksanaan penelitian 

3.4.1 Pengambilan Sampel 

 Pada penelitian ini pengambilan sampel menggunakan metode sampling 

random acak sederhana dengan cara pengundian tanpa pengembalian, sampel 

yang dipilih melalui metode ini diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit 

penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama 

untuk dipilih sebagai sampel (Supranto, 1992). 

 Menurut Singarimbun, beberapa penelitian menyatakan bahwa besarnya 

sampel tidak boleh kurang dari 10 % dan ada penelitian menyatakan bahwa 



 

 

besarnya sampel minimum 5 % dari jumlah satuan elementer dari populasi. Untuk 

menentukan pengambilan sampel, sebelumnya dilakukan survei.  

 Pengambilan sampel dilakukan di enam penjual buah potong yang 

berdagang di dua kecamatan wilayah Kotamadya Malang, yaitu Kecamatan 

Blimbing dan Lowokwaru. Sebelumnya dilakukan survei / pendataan penjual 

buah potong dan kemudian dipilih enam penjual yang lokasi berdagangnya 

berbeda sehingga diharapkan produknya tidak berasal dari produsen yang sama. 

Alasan penelitian di Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru 

sebagai lokasi penelitian adalah, bahwa : 

a. Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru memiliki nilai yang 

strategis yaitu : Kecamatan Blimbing mewilayahi pusat-pusat keramaian, 

sedangkan Kecamatan Lowokwaru memiliki aset intelektual seperti 

lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan mahasiswanya. 

b. Keterbatasan peneliti baik dari segi tenaga, waktu dan biaya. 

Di bawah ini merupakan tahap-tahap dalam pengambilan sampel antara 

lain : 

 Menghitung jumlah pedagang buah mangga potong di Kecamatan 

Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing, dan diketahui bahwa: 

Kecamatan Lowokwaru  :    28 penjual 

Kecamatan Blimbing  :    25 penjual 

Total    :    53 penjual 

 Menetapkan jumlah responden untuk tiap-tiap kecamatan 

Kecamatan Lowokwaru  :    3 penjual 



 

 

Kecamatan Blimbing  :    3 penjual 

Total    :    6  penjual 

 Menentukan 6 penjual buah potong sebagai responden dan dilakukan 

wawancara dengan piranti kuisioner. 

 Pengambilan sampel dilakukan antara pukul 09.30 - 11.00 WIB 

3.4.2 Sumber Data 

 Sumber data (data primer) dalam penelitian berasal dari jawaban (persepsi) 

responden melalui wawancara yang dilakukan yang meliputi karakteristik penjual 

responden (nama dan umur penjual, pekerjaan utama), praktik penjualan yang 

telah dilakukan (kuantitas penjualan, frekuensi berjualan dalam satu minggu, 

harga buah potong). 

 Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil 

analisis sampel di laboratorium yang meliputi analisa pemanis sintetis (sakarin 

dan siklamat), natrium benzoat, pewarna sintetis, jumlah E coli. Serta data yang 

diperoleh dari kuisioner terhadap panelis untuk data pewarna, pengawet, dan 

pemanis sintetis secara organoleptik. 

3.4.3 Analisa Sampel 

 Pada penelitian ini akan dilakukan analisa sampel sebagai berikut : 

1. Analisa pemanis sintetis, yaitu sakarin dan siklamat secara kualitatif dan 

kuantitatif. 

2. Analisa pewarna sintetis, yaitu warna kuning secara kualitatif dan 

kuantitatif. 



 

 

3. Analisa pengawet sintetis, yaitu Na-Benzoat secara kualitatif dan 

kuantitatif. 

4. Analisa jumlah E coli 

 

3.5 Analisa Data 

 Setelah semua data hasil pengamatan terkumpul kemudian dibandingkan 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 722/ Permenkes/ 

Per/ IX/ 1988 maupun dengan Standar Nasional Indonesia tentang keamanan buah 

potong.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

  

 

Sampel 1        Sampel 2              Sampel 3       Sampel 4           Sampel 5         Sampel 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Diagram Alir Proses Penelitian 

 

 

 

 

Survei dan pengambilan sampel 

1. Analisa pemanis sintetis yaitu siklamat dan sakarin secara kualitatif dan 
kuantitatif 

2. Analisa pewarna sintetis yaitu warna kuning secara kualitatif dan kuantitatif 
3. Analisa pengawet sintetis Na-Benzoat secara kualitatif dan kuantitatif 
4. Analisa Escherichia coli 

Kecamatan Blimbing Kecamatan Lowokwaru 

Dibandingkan dengan SNI dan Permenkes RI No 

722/ Menkes/ Per/ IX/ 1988 

Hasil Analisa Laboratorium 

 



 

 

 

 

IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Pelaksanaan Survei 

 Penelitian survei dilakukan dengan wawancara terhadap pedagang buah 

yang mengacu pada kuisioner pada keenam pedagang buah mangga potong di 

Kecamatan Blimbing dan Lowokwaru Malang. Kuisioner ini berisikan tentang 

profil penjual dan usaha serta pengetahuan pedagang terhadap bahan tambahan 

makanan. Selain wawancara pedagang penelitian survei juga dilakukan dengan 

melakukan penyebaran kuisioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang 

berhubungan dengan bahan tambahan makanan serta uji persepsi konsumen 

mengenai buah mangga potong yang menjadi bahan penelitian. 

 Wilayah pengambilan sampel penelitian dilakukan di 2 kecamatan di Kota 

Malang yaitu Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru. Dari setiap 

kecamatan masing-masing diambil tiga sebagai tempat pengambilan sampel. 

Sehingga jumlah keseluruhan adalah 6 sampel buah mangga potong. Pengambilan 

sampel dilakukan antara pukul 09.30 - 11.00 pagi. 

 

4.2 Gambaran Umum Produk Buah Mangga Potong 

 Dari survei yang dilakukan, telah diperoleh 6 sampel yang berasal dari 

beberapa tempat yang berbeda dan memiliki keanekaragaman warna, tekstur, 



 

 

berat, maupun harga. Data hasil survei terhadap berbagai penjual buah potong 

dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel  6. Gambaran Umum Karakteristik Sensoris Produk Buah Mangga 

Potong 

Sampel Warna 
Tekstur 

(N/m
2
) 

Berat 

(g) 

Harga 

per biji 

(Rp) 

Harga 

per 100 

g (Rp) 

Jenis 

Mangga 

Jenis 

kemasan 

S1 
Kuning 

terang 
0,497 64,79 1000 1.543 Santok Plastik 

S2 
Kuning 

kehijauan 
0,366 80,06 1000 1.249 Gadung Plastik 

S3 
Kuning 

kehijauan 
0,374 65,15 1000 1.535 Gadung Plastik 

S4 
Kuning 

Orange 
0,300 64,02 1000 1.562 Santok Plastik 

S5 
Kuning 

Orange 
0,475 74,1 1000 1.349 Gadung Plastik 

S6 
Kuning 

Terang 
0,363 60,63 1000 1.649 Gadung Plastik 

 

 Setelah dilakukan survei terhadap harga buah mangga potong didapatkan 

harga buah berkisar antara Rp. 1.249 – Rp. 1.649 per 100 g. Perbedaan  harga 

tersebut dapat dipengaruhi banyak faktor antara lain modal, harga mangga, jenis 

mangga serta  keuntungan yang ingin dicapai oleh masing-masing pedagang. 

 Tekstur buah mangga potong berkisar antara 0,3 – 0,475 N/m
2
. Nilai 

tekstur sampel buah mangga potong yang lebih besar cenderung memiliki tekstur 

yang lebih kompak, sedangkan nilai tekstur yang lebih rendah memiliki struktur 

yang lebih lunak. 

 Jenis mangga yang digunakan pada keenam sampel berbeda-beda. Jenis 

mangga akan mempengaruhi harga penjualan buah mangga potong. Pada keenam 

sampel jenis mangga yang digunakan yaitu mangga jenis santok dan gadung.  



 

 

 Dari hasil wawancara terhadap pedagang buah potong, proses produksi 

buah mangga potong berawal dari perlakuan pendahuluan buah mangga yang 

meliputi pencucian dan pemotongan. Setelah selesai buah mangga dicelupkan ± 5 

menit kedalam air mendidih yang telah didinginkan dan sebelumnya telah 

ditambahkan bahan tambahan makanan seperti pemanis, pewarna maupun 

pengawet. Setelah 5 menit, buah ditiriskan dan dikemas menggunakan plastik. 

4.3  Hasil Survei 

4.3.1 Profil Penjual dan Usaha 

 Usaha yang dijalankan oleh pedagang buah potong yang menjadi sampel 

survei  rata-rata adalah usaha milik perorangan. Lokasi berjualan pedagang berada 

didaerah keramaian seperti disekitar Perguruan Tinggi, di Pasar, di Sekolah, dll. 

Profil keenam pedagang buah potong di Kecamatan Blimbing dan Lowokwaru 

disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Profil Penjual dan Usaha Buah Potong di kecamatan Blimbing dan 

Lowokwaru Kota Malang 

Kecamatan Ket 
Lokasi 

Penjualan 

Lama 

Penjualan 

(Tahun) 

Etalase 
Profesi 

Konsumen 

Blimbing 

S1 
Pasar 

Blimbing 
7 tahun √ 

Mahasiswa, 

pelajar, 

umum 

S2 Arjosari 7 tahun √ 
Mahasiswa, 

umum 

S3 RSSA 1 tahun √ 
Mahasiswa, 

umum 

Lowokwaru 

S4 Ambarawa 18 tahun √ 
Mahasiswa, 

umum 

S5 
Jalan 

Surabaya 
5 tahun √ 

Mahasiswa, 

pelajar, 

umum 

S6 MT. Haryono 7 tahun √ 
Mahasiswa, 

umum 



 

 

Keterangan : (√) Ada 

 

 Jenis Usaha dari pedagang buah mangga potong di Kota Malang 

merupakan jenis usaha dengan skala kecil  atau rumah tangga. Dari keenam 

pedagang buah potong yang menjadi responden tidak satupun yang memiliki izin 

usaha. 

 Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 pedagang dengan 

pengalaman waktu berjualan pedagang buah potong berkisar antara satu sampai 

18 tahun. Wadah untuk menjual buah potong keenam pedagang menggunakan 

etalase atau rak kaca tertutup. 

 Pedagang buah berjualan antara 5 - 7 jam perhari tergantung dari buah 

potong yang berhasil terjual.  Beberapa pedagang tidak hanya berjualan pada satu 

tempat untuk menghabiskan dagangan yang dijualnya. 

 

4.3.2  Penjualan dan Penyajian Buah Mangga Potong 

 Buah mangga potong dijual dengan cara menjajakannya di tempat yang 

sama setiap harinya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bila penjualan buah 

potong dijual dibeberapa tempat berbeda. Penjualan ini banyak dilakukan 

ditempat - tempat keramaian atau disekitar sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. 

 Para pedagang menjual buah mangga potong dengan volume antara 30 - 

50 bungkus per hari. Para pedagang tersebut mengungkapkan bahwa buah potong 

tidak selalu habis setiap kali berjualan. Pedagang mengakui jika dagangannya 



 

 

tidak habis terjual, buah potong akan diberikan pada orang lain dan tidak dijual 

lagi untuk keesokan harinya.  

Cara penjualan buah potong yaitu dengan diletakkan dalam etalase atau 

wadah kaca tertutup dengan menyediakan beberapa penjepit untuk memudahkan 

konsumen. Karena buah potong merupakan salah satu produk pangan yang 

memerlukan suhu rendah dalam penyimpanannya untuk menjaga kesegarannya 

pedagang buah menyelipkan beberapa es yang diletakkan di bawah  dan diatas 

buah potong. Buah potong, khususnya buah mangga potong dikemas dalam 

kemasan plastik dan diberi tambahan bumbu garam dan cabe. 

 

4.3.3 Sanitasi dan Proses Produksi 

 Dalam melakukan proses produksi maka faktor sanitasi menjadi bagian 

penting. Sanitasi tidak hanya meliputi sanitasi dalam proses pengolahan, juga 

meliputi sanitasi alat dan bahan serta sanitasi pekerja. 

 Salah satu bagian dari sanitasi adalah kebersihan alat, cara menjaga 

kebersihan alat diantaranya adalah dengan pencucian. Dari hasil wawancara 

diperoleh informasi bahwa para pedagang selalu mencuci tangan dan peralatan 

yang digunakan dalam  proses produksi maupun peralatan yang digunakan untuk 

berdagang. Kepedulian pedagang terhadap menjaga sanitasi merupakan 

pembuktian bahwa pedagang mengetahui aspek kebersihan sangat penting dalam 

memproduksi suatu produk pangan. 

 Dari informasi yang diterima berdasarkan pengakuan para pedagang buah 

potong (6 pedagang), buah potong sebelum dijual dicuci terlebih dahulu 



 

 

menggunakan air mentah. Pencucian menggunakan air mentah dapat 

mempengaruhi sanitasi buah karena didalam air mentah terdapat beberapa bakteri 

yang dapat menyebabkan penyakit pada tubuh. Seperti yang diungkapkan 

Anonymous (2011
k
) bahwa didalam air mentah banyak mengandung mikroba 

khususnya Escherechia coli. 

 

4.4 Pengetahuan Pedagang dan Konsumen Terhadap Bahan Tambahan 

Pangan 

 Berdasarkan hasil survei dan wawancara terhadap seluruh pedagang buah 

potong (6 pedagang) mengenai pengetahuan tentang kemanan bahan tambahan 

pangan, sebesar 56 % pedagang menyatakan penambahan bahan tambahan 

makanan sintetis aman digunakan. Sebagian besar pedagang menganggap 

penambahan pewarna, pengawet dan pemanis buatan aman bagi kesehatan. 

Pengetahuan yang minim inilah yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam 

penggunaan bahan tambahan pangan dalam suatu produk pangan. Pengetahuan 

minim para pedagang buah disebabkan karena para pedagang buah mangga 

potong mempunyai tingkat pendidikan yang rendah serta keingintahuan pedagang 

yang rendah tentang bahan tambahan dan cara penggunaan bahan tambahan 

makanan yang baik dan benar. 

 



 

 

 
Gambar 10. Pengetahuan Pedagang Tentang Bahan Tambahan Makanan 

 

 

Pengetahuan konsumen tentang keamanan bahan tambahan makanan dapat 

diketahui melalui penyebaran kuisioner terhadap 25 orang dengan kisaran umur 

19 - 48 tahun. Dari hasil survei diketahui bahwa 66 % konsumen menyatakan 

penambahan bahan tambahan makanan sintetis tidak aman bagi tubuh. 

Beberapa konsumen hanya mengetahui bahan tambahan pangan sintetis 

yang banyak beredar dan dibicarakan masyarakat seperti seribu manis, boraks, 

formalin, pewarna pakaian, pewarna kertas. Sekitar 33% konsumen menyatakan 

bahan tambahan makanan aman untuk dikonsumsi karena mereka pada umumnya 

hanya mengetahui bahan tambahan makanan hanya sebagian saja, berbeda dengan 

sebagian besar konsumen yang lain yang menyatakan bahan tambahan tidak aman 

karena penggunaannya dapat merugikan kesehatan.  
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Gambar 11. Pengetahuan Konsumen Tentang Bahan Tambahan Makanan 

 

 

Dari hasil uji pengetahuan konsumen terhadap keenam sampel buah 

mangga potong di bawah ini disajikan grafik pengetahuan  konsumen tentang 

adanya penambahan bahan pewarna, pemanis sintetis dan pengawet sintetis pada 

buah mangga potong yang menjadi sampel pada penelitian ini: 

 

 
Gambar 12. Persentase jumlah konsumen yang menyatakan adanya     

penambahan pewarna pada sampel yang diujikan 

 

 Grafik diatas menjelaskan tentang pengetahuan konsumen tentang 

kandungan pewarna sintetis. Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa sekitar 
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60-80% konsumen yang menganggap sampel mengandung pewarna sintetis. 

Jumlah konsumen ini cukup tinggi yang dapat diartikan bahwa sebagian besar 

konsumen mengetahui keberadaan pewarna sintetis dalam produk yang beredar di 

masyarakat. Banyak konsumen dengan yakin mengatakan bahwa sampel 

mengandung pewarna sintetis dengan hanya melihat warna sampel, pewarna 

sintetis akan menyebabkan warna lebih terang dan mencolok.  

 

 
Gambar 13. Persentase jumlah konsumen yang menyatakan adanya    

penambahan pemanis sintetis pada sampel yang diujikan 

 

  Grafik diatas menunjukkan bahwa pengetahuan konsumen tentang adanya 

pemanis sintetis cukup tinggi, berkisar antara 64-80% konsumen menyatakan 

bahwa keenam sampel mengandung pemanis sintetis. Beberapa konsumen yang 

menyatakan sampel mengandung pemanis sintetis beralasan bahwa pemberian 

pemanis sintetis pada sampel dapat diketahui dengan adanya sedikit rasa pahit dan 

gatal pada tenggorokan. 
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Gambar 14.  Persentase jumlah konsumen yang menyatakan adanya 

penambahan pengawet sintetis pada sampel yang diujikan 

 

 Dari grafik diatas dapat dikatakan bahwa antara 40-64 % konsumen 

mengatakan sampel buah mangga potong mengandung  pengawet sintetis. 

Pengetahuan konsumen ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang 

menghasilkan bahwa tidak ditemukannya pengawet sintetis pada keenam sampel 

yang diteliti. Lebih dari 50 % konsumen yang menyatakan adanya kandungan 

pengawet sintetis menganggap sampel mengandung pengawet sintetis karena 

beberapa alasan, sebagian konsumen menganggap jajanan yang beredar di tengah 

masyarakat hanya sedikit yang tidak menggunakan pengawet sintetis sebagai 

alasan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. 

 

4.5  Hasil Pengujian Pemanis Sintetis Siklamat 

 Hasil penelitian tentang pemanis sintetis siklamat dapat dilihat pada 

Gambar  15 dibawah ini. 
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Gambar 15. Kadar Na-Siklamat Pada Buah Mangga Potong 

 

 

Dilihat dari hasil penelitian pada gambar diatas, persentase natrium 

siklamat dari keenam sampel buah mangga potong tidak memberikan hasil yang 

tepat sama, tetapi merupakan suatu trayek. Hal ini karena pada umumnya usaha  

“Home Industri” tidak menggunakan timbangan dalam penambahan natrium 

siklamat, tetapi menggunakan takaran berupa sendok. 

Menurut Euis dalam Sofyat (2011), diperlukan penyuluhan kepada industri 

kecil dan rumah tangga mengenai cara pengolahan yang baik dan benar serta 

tentang keamanan pangan terutama tentang bahan tambahan makanan. Adanya 

penyimpangan tersebut memerlukan tindak lanjut yang cukup serius dari 

pemerintah. Perlu diambil kebijakan dan penindakan terhadap berbagai macam 

pelanggaran. 

 

 

 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 STD 

K
ad

ar
 N

a 
si

kl
am

at
 (

g/
kg

) 

Sampel  



 

 

Tabel 8.  Hasil Pengujian Pemanis Sintetis Siklamat 

No Sampel 
Na-Siklamat 

(g/kg) 

Permenkes RI No 722/ 

Permenkes/ Per/ IX/ 1988 

1 S1 7,07  

 

Maks < 3 g/kg 

 

 

 

2 S2 4,57 

3 S3 8,8 

4 S4 8,97 

5 S5 6,57 

6 S6 4,27 
 * kadar siklamat merupakan hasil analisa dari tiga kali ulangan 

 

Jumlah Natrium siklamat berdasarkan penelitian berkisar antara 4,27 – 

8,97 g/kg. Jumlah natrium siklamat terbesar didapatkan pada sampel 4 sedangkan 

jumlah natrium siklamat terendah terdapat pada sampel 6. Hasil ini menunjukkan 

bahwa keenam sampel buah mangga potong tidak aman untuk dikonsumsi karena 

jumlah natrium siklamat melebihi ketentuan pemerintah  yaitu < 3 g/kg dihitung 

sebagai asam siklamat. 

Meskipun memiliki tingkat kemanisan yang tinggi dan rasanya enak 

(tanpa rasa pahit) tetapi siklamat dapat membahayakan kesehatan. Hasil penelitian 

bahwa tikus yang diberikan siklamat dan sakarin dapat menimbulkan kanker 

kantong kemih. Menurut penelitian pada tahun 1996 dilaporkan bahwa flora 

bakteri tertentu di usus mampu mendesulfonasi siklamat kembali ke bentuk 

asalnya yaitu sikloheksilamin dimana sikloheksiamin lebih toksik dari pada 

siklamat dan bersifat karsinogenik. Oleh karena itu, ekskresinya melalui urine 

dapat merangsang pertumbuhan tumor (Bizzari et al., 1996). 

Berbeda dengan penelitian diatas, suatu studi tentang pemanis buatan 

siklamat menghasilkan kesimpulan bahwa siklamat tidak meningkatkan resiko 

kanker pada manusia, khususnya kanker kandung kemih. Kesimpulan ini 



 

 

didapatkan dari hasil 4 studi yang terkait dengan paparan siklamat (Simon et al,;. 

Kessler & Clark,;. Moller Jensen et al,; Risch et al)  (Anonymous, 1995
l
). 

Siklamat tidak diserap seluruhnya oleh tubuh. Siklamat diserap di dalam 

usus dan diekskresikan melalui urin dan feses. Menurut penelitian Renwick & 

Williams tahun 1972 dari 3 pria yang mengkonsumsi 1 g siklamat, sekitar 87-90 

% siklamat ditemukan dalam urin dan feses dalam waktu 4 hari ( Anonymous, 

1995
l
) 

Dikalangan masyarakat praktek illegal ini ternyata telah cukup lama 

ditemui, sebagian besar bermula dari pemahaman dan kesadaran yang kurang. 

Pelaku tidak punya bekal yang cukup dalam menggunakan bahan tambahan 

pangan. BTP yang aman dan beredar di masyarakat harganya relatif lebih mahal 

serta regulasi dan penegakan hukum yang lemah merupakan faktor-faktor 

penyebab penyimpangan tersebut (Purnomo, 2006). 

 

4.6  Hasil Pengujian Pewarna Sintetis 

 Penambahan zat pewarna kedalam produk makanan khususnya buah 

mangga potong untuk memberikan kesan visual yang menarik. Alasan inilah yang 

mendorong para pedagang untuk menambahkan pewarna sintetis pada produk 

buah potong ini. Dari hasil analisa diketahui pewarna sintetis yang digunakan 

dalam buah mangga potong adalah tartrazine seperti yang terlihat pada Gambar 

16. 

 

 



 

 

 
Gambar 16. Kadar Pewarna Tartrazine Pada Buah Mangga Potong 

 

Pewarna Tartrazine merupakan salah satu jenis pewarna sintetis makanan 

dan minuman yang diijinkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 722 tahun 

1988 tentang bahan tambahan makanan. Dengan demikian buah mangga potong 

yang beredar di kecamatan Blimbing dan Lowokwaru dapat dikatakan bukan 

merupakan suatu pelanggaran, akan tetapi walaupun tartrazine adalah pewarna 

yang diijinkan oleh pemerintah penggunaannya harus mendapat perhatian karena 

tidak boleh melebihi batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Batas 

penggunaan pewarna tartrazine pada makanan tidak boleh lebih dari 150 ppm. 

Dari hasil penelitian dari keenam sampel kadar pewarna  tidak melebihi 150 ppm 

yang berkisar antara 4,78 – 13,29 ppm. Sehingga dapat dikatakan sampel buah 

mangga potong aman dari pewarna makanan tartrazine. 

Aman dari bahaya pewarna tartrazine tidak berarti aman dari pewarna 

makanan. Karena tidak menutup kemungkinan akan adanya bahaya dari pewarna 

jenis lain yang tidak dapat teridentifikasi dengan baik pada waktu analisa secara 

kualitatif.  
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Tabel 9. Hasil Pengujian Pewarna Sintetis Pada Buah mangga Potong 

No Sampel Jenis Pewarna 
Kadar 

(ppm) 

Permenkes RI No 

722/ Permenkes/ 

Per/ IX/ 1988 

1 S1 Tartrazine 13,2895 

< 150 ppm 

2 S2 Tartrazine 6,0088 

3 S3 Tartrazine 10,4385 

4 S4 Tartrazine 7,3245 

5 S5 Tartrazine 4,7807 

6 S6 Tartrazine 10,307 
* Kadar pewarna merupakan hasil analisa dari tiga kali ulangan 

 

 

Ada kecenderungan dalam Masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi 

makanan atau minuman yang mempunyai rasa manis dengan pewarna sintetis 

karena selain menjadi lebih menarik, pewarna juga dapat meningkatkan tingkat 

kemanisan seperti yang ditulis Tjahyadi (1988) penambahan pewarna merah pada 

minuman dapat meningkatkan skor kemanisan sebanyak 5 - 10 %, dan hal ini juga 

berlaku pada makanan. 

Kontroversi terkait toksisitas tartrazine terus bermunculan. Dari salah satu 

penelitian oleh Jacquelyn tahun 2010 menghasilkan bahwa tartrazine tidak 

meningkatkan resiko mutasi genetik pada dua jenis Drosophila melanogaster 

(White 1118 and Oregon R). Pada penelitian terbaru berkaitan tentang tartrazine, 

menghasilkan kesimpulan bahwa pemberian tartrazine pada tikus wistar selama 

90 hari menyebabkan efek perubahan pada hati dan ginjal, dimana pemberian 

dengan dosis tinggi dapat menyebabkan resiko yang lebih tinggi karena dapat 

mempengaruhi tekanan oxidative oleh pembentukan radikal bebas (Himri et all, 

2011) 

Meskipun tartrazine adalah salah satu pewarna azo yang diperbolehkan, 

akan tetapi selama tahun 1970 banyak kasus-kasus yang ditimbulkan oleh 



 

 

pewarna ini antara lain munculnya reaksi hipersensitifitas pada penderita asma 

dan intoleransi pada aspirin. Dari banyaknya kejadian yang ditimbulkan, perlu 

adanya peraturan baru yang memuat tentang pewarna tartrazine (Dipalma, 2001). 

 

4.7  Hasil Pengujian Pemanis Sintetis Sakarin 

 Dari pengujian kualitatif pemanis sakarin tidak menunjukkan adanya 

warna violet pada keenam sampel yang diuji. Hal ini menunjukkan hasil yang 

negatif terhadap pemanis sintetis Na-Sakarin dan dinyatakan aman dari 

penggunaan sakarin. 

Tabel 10. Hasil Pengujian Pemanis Sintetis Sakarin 

No Sampel Kadar Na-Sakarin 
Permenkes RI No 722/ 

Permenkes/ Per/ IX/ 1988 

1 S1 - 

50-300 mg/kg bahan 

2 S2 - 

3 S3 - 

4 S4 - 

5 S5 - 

6 S6 - 
Keterangan  : (-) Negatif 

 

 Tidak adanya penggunaan sakarin pada keenam sampel dapat dikarenakan 

produsen menambahkan jenis pemanis sintetis yang lain, produsen yang semakin 

mengerti dan sadar bahwa konsumen semakin pintar dalam memilih pangan yang 

aman untuk dikonsumsi. Seperti diketahui bahwa walaupun di Indonesia 

penggunaan sakarin masih diijinkan dan diatur dalam Permenkes RI No 201/ 

MENKES/ PER/ IV/ 1985, tetapi di dunia penggunaannya masih kontroversial 

karena beresiko mengakibatkan kanker. Menurut Siswandono dan Soekarjo 



 

 

(1995), sakarin dan natrium siklamat adalah pemanis buatan yang kemudian 

penggunaannya dilarang karena kemungkinan merupakan prokarsinogen. 

 Menurut Winarno dan Rahayu (1994) walaupun pemanis buatan tersebut 

jumlahnya masih dibawah ambang batas maksimum, tetapi berdasarkan Peraturan 

Menkes 1988 jumlah tersebut hanya ditujukan untuk produk yang rendah kalori 

atau bagi penderita diabetes, dan bukan untuk produk konsumsi umum apalagi 

bagi anak-anak sekolah dasar. Penggunaan pemanis sintetik jenis sakarin dan 

siklamat di dunia (FAO) sudah tidak diperbolehkan lagi karena beresiko 

mengakibatkan kanker (Anonymous, 1995
l
). 

 Berdasarkan hasil penelitian Arnold tahun 1983 dengan menggunakan 

tikus jantan dan betina terbukti bahwa sakarin meningkatkan resiko kanker 

kandung kemih terutama pada tikus jantan. Di dalam penelitian juga disebutkan 

bahwa pemberian sakarin tidak mempengaruhi produksi antibodi pada tikus. Hasil 

penelitian diatas mengakibatkan larangan penggunaan sakarin di Kanada dan 

Amerika Serikat (Whitehouse et all, 2008).  

 

4.8 Hasil Pengujian Pengawet Natrium Benzoat 

 Penambahan bahan pengawet ke dalam produk makanan bertujuan untuk 

memperpanjang umur simpan makanan.  Contohnya adalah natrium benzoat yang 

sering digunakan karena tingkat kelarutannya tinggi dan aktivitas  pengawetannya 

optimum pada makanan dalam kondisi asam (Fennema, 1996). Hasil analisa kadar 

asam benzoat pada buah mangga potong dapat dilihat pada tabel 11. 

 



 

 

Tabel 11. Hasil Pengujian Na-Benzoat 

No Sampel Kadar Na-Benzoat 
Permenkes RI No 722/ 

Permenkes/ Per/ IX/ 1988 

1 S1 - 

< 1000 ppm 

2 S2 - 

3 S3 - 

4 S4 - 

5 S5 - 

6 S6 - 
Keterangan ; (-) Negatif 

  

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari keenam sampel tidak 

ditemukan kristal berwarna seperti jarum yang mengindikasikan adanya natrium 

benzoat. Dari hasil penelitian tidak berarti bahwa keenam sampel aman dari 

pengawet karena tidak menutup kemungkinan adanya pengawet jenis lain 

walaupun pengawet natrium benzoat ini adalah pengawet yang sering dipakai di 

Indonesia. 

 Menurut Abdullah (2003), penggunaan benzoat secara berlebihan akan 

menyebabkan kerengsaan pada perut dan mempengaruhi sistem syaraf. Bagi 

konsumen yang mengalami kelelahan aatu penyakit kulit seperti urti karia dan 

eksem, benzoat ini akan memperburuk keadaan bagi yang mengkonsumsinya. 

Sehingga penggunaannya harus mengikuti petunjuk yang ditentukan dan tidak 

menyalahi peraturan yang berlaku. 

 Dari penelitian diketahui bahwa aspek toksikologi benzoat untuk 

Subcronic Toxicity menunjukkan bahwa pemberian 80 mg benzoat per BB setiap 

hari ke tikus percobaan selama tiga bulan dapat meningkatkan angka kematian 

terutama jika diberikan dengan sulfit. Dalam 4 - 5 hari 3 % asam benzoat dalam 

makanan akan mengganggu sistem saraf. Secara makroskopis tidak ditemukan 



 

 

perubahan pada organ atau secara hispatologi tidak ditemukan penyakit pada 

jantung, liver dan ginjal. Pada manusia pemberian dosis harian 1 gram selama 90 

hari tidak mempengaruhi kesehatan begitu juga pada dosis 1 gram selama 14 hari 

atau 0,3 – 4 selama 60-100 hari. Dari segi chronic toxicity pemberian dosis 

sebanyak 40 mg/kg BB setiap hari kepada tikus percobaan selama 17 -18 bulan 

mengakibatkan pertumbuhan terganggu, menurut JECFA tahun 1993 nilai ADI 

untuk benzoat adalah 0,5 mg/kg BB tetapi masih perlu uji toksisitas lebih lanjut 

(Sijm, 2001). 

 Menurut Branen (1993), natrium benzoat bekerja dengan cara merusak 

dinding sel atau membran sel mikrobia. Hal ini akan mengakibatkan permeabilitas 

dari sel akan terganggu. Sehingga dinding sel tidak dapat memfilter zat-zat yang 

keluar masuk kedalam sel. 

 

4.9  Hasil Pengujian Escherichia coli 

 Hasil penelitian jumlah Escherichia coli pada 6 sampel buah mangga 

potong dapat dilhat pada Tabel 12 di bawah ini: 

Tabel 12. Hasil Pengujian Escherichia Coli 

No Sampel 
Total Mikroba 

Koloni/g 

Permenkes RI No 722/ 

Permenkes/ Per/ IX/ 1988 

1 S1 - 

< 0 

2 S2 - 

3 S3 - 

4 S4 - 

5 S5 - 

6 S6 - 
*Keterangan : (-) Negatif  

 

 



 

 

Dari hasil analisa Escherichia coli pada keenam sampel tidak ditemukan 

adanya aktifitas bakteri E coli pada produk buah mangga potong tersebut. Hal ini 

disebabkan karena pH buah mangga potong yang diuji tidak sesuai dengan pH 

pertumbuhan Escherichia coli. Menurut Adam and Moss (1995) pH optimum 

pertumbuhan Escherichia coli adalah pH sekitar netral yaitu 7 - 7,5, meski hingga 

pH 4,4 masih memungkinkan untuk tumbuh. Sedangkan pH pada sampel berkisar 

antara  1,7 - 2,1 sehingga tidak cocok untuk pertumbuhan Escherichia coli. 

Koliform merupakan indikator yang digunakan sebagai indikasi 

tercemarnya air yang digunakan pada pengolahan bahan pangan. Ada beberapa 

kemungkinan yang memperbesar peluang terjadinya kontaminasi yaitu bahan 

baku, sanitasi proses dan peralatan, pengemasan serta penyimpanan. 

Keberadaan mikroorganisme pada suatu produk makan dan minuman sulit 

untuk dihindari. Untuk menghambat pertumbuhan mikroba pada bahan, maka 

penyimpanan harus higienis dan memperhatikan suhu penyimpanan yang dapat 

menghambat pertumbuhan mikroba patogen. Menurut Marriot (1995), peralatan 

yang digunakan pada proses pengolahan pangan terjadi kontak secara langsung 

dengan bahan pangan harus dalam keadaan bersih karena dapat menjadi sumber 

kontaminasi mikroorganisme pada makanan. Masih terdapatnya mikroba dalam 

jumlah tinggi dimungkinkan juga karena terjadinya kontaminasi silang selama 

proses sampai dengan proses pengemasan. 

Keberadaan Escherichia coli pada suatu produk terkait erat dengan 

terjadinya kontaminasi tinja (fecal contamination) baik secara langsung maupun 

tidak langsung pada suatu produk yang bersangkutan. Kontaminasi secara 



 

 

langsung terjadi apabila tinja masuk ke dalam produk tersebut secara langsung, 

sedangkan kontaminasi tidak langsung bisa berasal dari alat, bahan, udara atau 

sanitasi pedagang (Dwijoseputro, 1988). 

 

4.10  Analisa Tingkat Keasaman (pH) 

Dari analisa pH diketahui bahwa rerata pH buah mangga potong berkisar 

antara 1,73 - 2,06, seperti yang terlihat pada Gambar 17. 

 
Gambar 17. Rerata Nilai pH Buah Mangga Potong 

 

Hasil analisa ragam (lampiran14) menunjukkan bahwa pH keenam sampel 

buah mangga potong tersebut berbeda sangat nyata. Pada grafik diatas tampak 

bahwa semua sampel berada pada kisaran pH asam. pH buah mangga potong 

dipengaruhi oleh jenis serta tingkat kematangan buah mangga yang digunakan 

oleh masing-masing penjual. Winarno (1992) menyatakan bahwa unsur yang 

menyebabkan rasa asam adalah ion H
+
. Semakin banyak jumlah asam yang 

ditambahkan akan mengakibatkan semakin besar pula bagian ino H
+
 yang dilepas 

sehingga menyebabkan pH turun. 
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4.11 Analisa Tekstur 

 Tekstur suatu bahan pangan sangat mempengaruhi rasa bahan pangan 

tersebut, tekstur yang baik akan mendukung cita rasa suatu bahan pangan. De 

Mann (1997) menyatakan tekstur merupakan segi penting dari suatu makanan, 

kadang-kadang lebih penting daripada bau, rasa dan warna. Dari hasil analisa 

tekstur didapat hasil untuk keenam sampel buah mangga potong dapat dilihat pada 

Gambar 18. 

 
Gambar 18. Rerata Nilai Tekstur 

 

 

 Dari gambar diatas diketahui bahwa nilai tekstur berkisar antara 0,3 – 

0,497 N/m
2
. Nilai tekstur sampel buah mangga potong yang lebih besar cenderung 

memiliki tekstur yang lebih kompak, sedangkan nilai tekstur yang lebih rendah 

memiliki struktur yang lebih lunak. Hasil analisa ragam (lampiran 15) terhadap 

keenam buah mangga potong tersebut adalah berbeda sangat nyata. Hal ini 

kemungkinan karena adanya proses perbedaan lama perendaman buah mangga. 
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4.12 Analisa Warna dengan Color Reader 

Warna buah mangga potong diukur dengan menggunakan color reader 

dengan bacaan parameter L*, a*, b*. Menurut (1994), nilai kecerahan (L*) 

dinyatakan dengan kisaran 0-100, dimana nilai 0 menyatakan warna hitam dan 

nilai 100 menyatakan warna putih sedang warna a * dan b * mempunyai kisaran 

antara -100 sampai +100, untuk nilai –a menyatakan warna hijau, +a menyatakan 

warna merah. Nilai b* juga mempunyai kisaran yang sama dimana –b menyatakan 

warna biru dan +b menyatakan warna kuning. 

a. Kecerahan Warna (L*) 

Rerata untuk kecerahan warna (L*) sampel buah mangga potong berkisar 

antara 55,633 - 58,434.  Hasil analisa kecerahan warna pada enam sampel dapat 

dilihat pada Tabel 13. 

 

Tabel 13. Hasil Analisa Kecerahan Warna (L*) 

Sampel Rerata Kecerahan Warna (L*) 

S1 55.63 

S2 57.73 

S3 58.07 

S4 56.3 

S5 55.77 

S6 58.43 
*Setiap data merupakan rerata tiga kali ulangan 

 

 

Hasil analisis ragam (lampiran 16) menunjukkan bahwa kecerahan warna 

(L*) keenam sampel buah mangga potong tersebut tidak berbeda nyata berarti 

tingkat kecerahan semua sampel sama. Jika dihubungkan dengan tingkat 

penggunaan pewarna sintetis, kecenderungan besarnya rerata kecerahan warna 

diduga dipengaruhi oleh konsentrasi penggunaan pewarna sintetis. Perbedaan nilai 



 

 

rerata kecerahan warna (L*) setiap sampel disebabkan karena adanya pengaruh 

perbedaan penambahan komposisi bahan pada setiap sampel seperti pemberian 

pewarna sintetis. Rerata kecerahan warna berbeda nyata kemungkinan disebabkan 

oleh penggunaan pewarna sintetis dalam jumlah yang relatif besar pada masing-

masing sampel 

b.  Warna Kuning (b*) 

Rerata warna kuning (b*) pada buah mangga potong berkisar antara 44,07 – 

58,2. Hasil analisa warna kuning pada keenam sampel buah mangga potong dapat 

dilihat pada tabel 14. 

Tabel 14. Hasil Analisa Tingkat Kekuningan (b*) 

Sampel Rerata Tingkat kekuningan (b*) BNT (0,05) 

S1 54,93 b 

7,00 

S2 44,07 ab 

S3 58,2 b 

S4 48,1 ab 

S5 46,43 ab 

S6 55,1 b 
*Setiap data merupakan rerata tiga kali ulangan 

*Angka yang disertai dengan notasi yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 

 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa warna kuning (b*) pada buah 

mangga potong  tersebut berbeda nyata. Rerata tingkat kekuningan berkisar antara 

44,07 - 58,2. Hasil sidik ragam yang menunjukkan berbeda nyata dapat 

disebabkan oleh jumlah pewarna, jenis serta tingkat kematangan buah mangga. 

Semakin matang buah mangga maka semakin tinggi tingkat kekuningannya. 

Pada sampel pertama buah mangga potong, dengan penambahan pewarna 

sintetis jenis yang sama menghasilkan rerata tingkat kekuningan yang lebih tinggi 

dari pada sampel kedua,keempat dan kelima. Hal ini disebabkan karena tingkat 



 

 

penggunaannya yang lebih tinggi yaitu 13,289 ppm. Nilai rerata tingkat 

kekuningan tidak hanya dipengaruhi oleh penambahan pewarna sintetis, tetapi 

juga warna dasar buah mangga sebelum ditambahkan pewarna sintetis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian terhadap sampel buah mangga potong di kecamatan 

Blimbing dan Lowokwaru Kotamadya Malang menunjukkan adanya penggunaan 

pewarna sintetis tartrazine yang tidak dilarang oleh pemerintah pada setiap 

sampel yang diteliti dengan rerata antara 4,78 – 13,289 ppm. Hasil analisa tersebut 

masih dibawah ambang batas standar penggunaan pewarna sintetis yang 

ditetapkan dalam Permenkes RI No 201/ MENKES/ PER/ IV/ 1988 yaitu sebesar 

150 ppm.  

Dari hasil pengujian pemanis sintetis terhadap enam sampel menunjukkan 

negatif terhadap sakarin dan positif terhadap siklamat dengan jumlah 4,27g–

8,97g, hasil analisa tersebut melebihi ketentuan pemerintah yaitu sebesar 3 g/kg. 

Sedangkan hasil pengujian pengawet sintetis dan pengujian mikrobiologis 

Escherichia Coli menunjukkan hasil yang negatif. Hasil analisa pH pada buah 

mangga potong menujukkan pH yang sangat asam yaitu berkisar antara 1,73-2,06 

sedangkan analisa tekstur buah mangga potong berkisar antara 0,3–0,497 N/m
2
.  

Dari hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa buah mangga potong 

yang beredar di Kecamatan Blimbing dan Lowokwaru aman terhadap pewarna 

tartrazine, pengawet natrium benzoat dan Escherichia Coli, tetapi tidak aman 

terhadap bahaya pemanis sintetis siklamat. 

 



 

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu perlunya dilakukan 

penelitian terhadap buah potong lainnya, perlu dilakukan uji pemanis sintetis serta 

pengawet sintetis selain siklamat, sakarin dan natrium benzoat serta perlu 

dilakukan survei terhadap semua penjual buah mangga potong yang ada di 

kecamatan Blimbing dan Lowokwaru.  
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Lampiran 1. Prosedur Analisa Pewarna Sintetis (Apriyantono, 1989) 

A. Analisa Kualitatif 

A.1 Prinsip analisa 

Mengetahui ada atau tidaknya zat warna serta mengidentifikasi zat warna 

pada produk dengan cara zar warna dalam produk disaring dengan benang wool 

bebas lemak kemudian dilunturkan  dengan ammonia encer, larutan dipekatkan 

hingga bebas ammonia. Pekatan yang diperoleh diukur absorbansinya dengan 

menggunakan spektrofotometer. 

A.2  Prosedur analisa 

 Sampel sebanyak 25 gr digerus hingga halus, dihomogenkan dengan air 

kemudian diambil 30-50 ml diasamkan dengan asam klorida encer 

 Masukkan benang wool 20 cm ke dalam larutan, didihkan selama 30 menit 

diatas kompor listrik 

 Benang wool diangkat, dicuci dengan air, dikeringkan, dipotong-potong 

menjadi empat 

 Masing-masing potongan ditempatkan pada cawan petri yang berbeda dan 

ditetesi dengan NaOH 10%, HCl pekat, NH4OH 12% dan H2SO4 pekat 

 Perubahan warna yang terjadi dicocokkan dengan daftar warna. 

B. Analisa Kuantitatif (SNI, 1998) 

B.1  Prinsip analisa 

 Mengetahui kadar suatu zat warna dalam produk dengan cara mengukur 

absorbansi larutan sampel dan larutan standar pada panjang gelombang maksimal. 

 



 

 

B.2  Prosedur analisa 

 Pembuatan solvent/ pelarut : Tri Natrium Citrat (2), aquades (95), 

ammonia pekat (5) dicampur sampai homogen. 

 Timbang sampel sebanyak 10-20 gram, masukkan dalam gelas beker 

100 ml, kemudian dilihat pHnya dengan kertas indicator universal. 

Jika larutan tidak asam maka kedalamnya ditambahkan asam asetat 6 

% (10 ml CH3COOH 2 N). 

 Tambahkan benang wol secukupnya dan panaskan di atas nyala api 

selama 30menit sambil diaduk. 

 Pisahkan benang wolnya dari larutan dan cuci dengan aquades 

berulang-ulang sampai bersih. 

 Lunturkan benang wol tersebut dengan menambahkan 10 ml larutan 

ammonia 10 % di atas penangas air hingga sempurna. 

 Kemudian pekatkan larutan yang berwarna tersebut hingga bebas 

ammonia, setelah dipisahkan benang wolnya di atas penanagas air. 

 Pekatan yang diperoleh ditimbang sebanyak 10 gram ditambah 

aquades sampai 50 ml 

 Dibuatkan larutan standard yang sesuai dengan konsentrasi yang 

berbeda-beda. 

 Dari setiap larutan standard dan larutan sampel diukur absorbansinya 

pada panjang gelombang yang mengabsorbsi terbesar dengan 

menggunakan spektrofotometer sinar tampak. 

 Nilai absorbansi  sampel dihitung berdasarkan rumus di bawah ini. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadar Pewarna = 
          

            
               

        

          
 



 

 

Lampiran 2. Prosedur Analisa Pemanis Sintetis 

A. Analisa kualitatif Na-Siklamat (Apriyantono, 1989) 

A.1 Prinsip analisa 

 Mengetahui ada tidaknya siklamat dalam produk dengan cara mereaksikan 

produk dengan BaCl2 dan NaNO2. Bila produk mengandung siklamat maka akan 

terbentuk endapan putih BaSO4 yang menunjukkan adanya sikloheksilsulfamat. 

A.2 Prosedur analisa 

 Sebanyak 0,5 gram sampel dihancurkan 

 Dikeringkan dengan pengering 40
o
 C, kemudian dihaluskan dengan mortar  

 Dimasukkan dalam gelas beaker 300 ml 

 Ditambahkan 100 ml aquades, 10 ml HCl 10%, 10 ml BaCl2 10%, serta 10 

ml NaNO2 10% 

 Dipanaskan diatas penangas air 50
o
C selama kurang lebih 2 jam 

 Bila terbentuk endapan putih berarti sampel mengandung natrium siklamat 

(SNI 01-2892-1992) 

B. Analisa Kuantitatif Na-Siklamat 

B.1 Prinsip analisa 

Mengetahui kadar Na-siklamat dalam produk dengan cara menimbang 

jumlah abu yang dihasilkan yang sebelumnya disaring terlebih dahulu dan dicuci 

sampai bersifat netral. 

 

 

 



 

 

B.2 Prosedur analisa 

 Saring dengan kertas saring whatman 42 endapan putih yang terbentuk 

dalam uji secara kualitatif 

 Residu dicuci dengan air sampai bebas asam/ bersifat netral 

 Residu dibakar sampai menjadi abu, lalu abu ditimbang dan dihitung 

berdasarkan perhitungan dibawah ini: 

  

 

Keterangan : 

 

 

C. Analisa Kualitatif Sakarin (Sudarmadji dkk, 1997) 

C.1  Prinsip analisa 

 Mengetahui ada tidaknya sakarin dalam sampel dengan cara melarutkan 

dalam NaOH dan HCl encer, kemudian direaksikan dengan FeCl3 10%. Bila 

sampel mengandung sakarin akan terbentuk warna violet. 

C.2 Prosedur analisa 

 Timbang 100 mg sampel, larutkan dalam 5 ml NaOH (1:20) 

 Dilarutkan dan diuapkan sampai kering 

 Setelah residu dingin, dilarutkan dalam 2 ml HCl encer 13% 

 Ditambahkan satu tetes ferriklorida 1N, apabila larutan berwarna violet 

berarti ada asam salisilat yang terbentuk dari sakarin. 

 

              
          

                
             

       
                      

                           
 



 

 

Lampiran  3. Prosedur Analisa Natrium Benzoat  

A. Analisa Kualitatif 

A.1  Prinsip analisa 

 Mengetahui ada atau tidaknya natrium benzoat dalam sampel dengan cara 

mereaksikan sampel uji dengan buffer dan eter. Sampel positif jika terbentuk 

kristal berwarna seperti jarum. 

A.2  Prosedur analisa 

 Timbang 5 gr sampel, dihancurkan. 

 Dikeringkan dengan pengering 40
o
C kemudian dihaluskan dengan mortar. 

 Ditambah buffer 4 sebanyak 20 ml dan eter 25 ml. 

 Diuapkan di atas penanagas air suhu 50
o
C selama kurang lebih 1 jam. 

 Bila terbentuk Kristal berwarna seperti jarum berarti sampel mengandung 

natrium benzoat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4. Prosedur Uji Koliform (Fardiaz, 1992) 

1. Preparasi sampel 

Prosedur : 

a. Timbang 25 gr sampel masukkan secara aseptis kedalam blender steril 

b. Ditambah 225 ml pengencer buffer fosfat dan diblender selama 2 menit 

c. Dibuat pengenceran dengan kisaran 1:100 dan 1:1000 atau lebih jika perlu, 

dengan cara menambahkan 10 ml dari pengenceran sebelumnya ke dalam 

90 ml larutan pengencer steril. 

2. Uji Escherichia coli 

a. Ambil 1 ml dari pengenceran 1:10, 1:100, 1:1000 atau lebih, 

diinokulasikan masing-masing ke dalam cawan berisi agar EMBA 

b. Inkubasi pada suhu 35
o
C selama 24 jam 

c. Amati terbentuknya koloni tipikal yang berwarna hitam di bagian 

tengahnya dengan atau tanpa bayangan hijau metalik 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Lampiran 5. Prosedur Uji pH 

Prosedur Analisa 

a. Timbang 20 gr sampel, dihancurkan sampai halus 

b. Ditambah aquades 50 ml, diaduk dan didiamkan selama ± 15 menit 

c. Diukur nilai pH dengan menggunakan pH meter yang sebelumnya telah 

dikalibrasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 6.  Surat Keterangan Kuisioner 

SURAT PENGANTAR 

 

Kepada 

Yth. Bpk/ ibu/ Sdr/ Sdri Mahasiswa 

Di Tempat 

 

Dengan Hormat, 

  Di tengah kesibukan Anda saat ini. Saya membutuhkan bantuan Anda 

untuk mengisi kuisioner  dari beberapa sampel buah mangga potong. Kuisioner  ini 

adalah bagian dari tugas akhir Saya di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas 

Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. 

  Dalam kuisioner ini kami mengharapkan Anda untuk mengisi sejumlah 

pertanyaan dengan seksama, benar, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak 

manapun. 

Atas bantuan dan perhatiannya, Saya ucapkan terima kasih. 

 

 

Hormat Saya, 

 

Penulis 

 

 



 

 

Lampiran 7 . Lembar Uji Persepsi 

KUISIONER PERSEPSI UNTUK  KONSUMEN 

 

 Kuisioner ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang 

berjudul “Studi Keamanan Pangan Buah Mangga Potong di Kecamatan Blimbing 

dan Kecamatan Lowokwaru Kotamadya Malang (Kajian Pewarna sintetis, 

Pengawet sintetis, Pemanis sintetis dan E Coli) ”. Untuk itu, saya mohon 

kesediaan Anda untuk mengisi kuisioner ini dengan jujur. 

Nama   : 

Umur  : 

Jenis Kelamin  : 

Pekerjaan  : 

1. Apakah Anda tahu tentang “Bahan Tambahan Makanan sintetis/buatan” ? 

a. Ya    b. Tidak 

2. Jenis Bahan Tambahan Makanan Buatan yang Anda ketahui adalah : 

a. Pewarna : ……………………………………………….………… 

b. Pengawet : ………………………………………………................. 

c. Pemanis : ………………………………………………….……… 

3. Menurut Anda apakah bahan-bahan tersebut aman untuk dikonsumsi : 

a. Aman, alasannya  : ............................................................................. 

…………………………………………………………………………… 

b. Tidak aman, alasannya  : ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Gunakanlah tanda centang (√)  pada setiap kolom dibawah ini jika sample yang 

diuji tersebut menurut Anda mengandung beberapa parameter / variabel yang 

diduga dibawah ini : 

 

Variabel Pewarna 

Sintetis 

Pemanis 

Sintetis 

Pengawet 

sintetis 

Sample 1    

Sample 2    

Sample 3    

Sample 4    

Sample 5    

Sample 6    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

terimakasih 



 

 

KUISIONER PERSEPSI UNTUK PENJUAL 

Kuisioner ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang 

berjudul “Studi Keamanan Pangan Buah Mangga Potong di Kecamatan Blimbing 

dan Kecamatan Lowokwaru Kotamadya Malang (Kajian Pewarna sintetis, 

Pengawet sintetis, Pemanis sintetis dan E Coli) ”. Untuk itu, saya mohon 

kesediaan Anda untuk mengisi kuisioner ini dengan jujur. 

 

Nama    : 

Umur   : 

Jenis Kelamin  : 

Alamat   : 

 

PROFIL PEDAGANG DAN USAHA 

1. Jenis produk apa yang Anda jual  : 

2. Apakah usaha ini dikelola kelompok atau usaha sendiri : 

3. Sudah berapa lama Anda berjualan : 

4. Dimanakah lokasi Anda berjualan : 

5. Harga untuk 1 bungkus buah mangga potong yang Anda jual adalah : 

6. Waktu berjualan : 

 

 

PRAKTEK PENJUALAN 

1. Dimana Anda meletakkan buah potong yang Anda jual  : 

………………………………………………………….. 

2. Bagaimana cara Anda menyajikan buah mangga potong yang Anda jual  : 

……………………………………………………………………………. 

3. Jika tidak sedang melayani pembeli, apakah Anda selalu menutup buah potong 

yang Anda jual : 

a. Ya    b. Tidak 

4. Alat apakah yang Anda gunakan dalam menyajikan dagangan Anda : 

a. ………………………………………………………………………. 

b. ………………………………………………………………………. 

5. Apakah buah potong yang anda jual selalu habis dalam satu kali berjualan : 

a. Ya    b. Tidak 

6. Jika jawaban pada nomor 1 adalah “Tidak”, apakah yang Anda lakukan pada 

buah potong yang tidak terjual tersebut : 

a. Disimpan untuk dijual lagi 

b. Dimakan sendiri 

c. Dibuang 

d. Lainnya : ………. 

7. Jika disimpan lagi, bagaimana cara menyimpannya : 

a. Disimpan dalam keadaan terbuka 

b. Disimpan dalam lemari es 



 

 

c. Lainnya : ……… 

 

 

 

SANITASI & PROSES PRODUKSI 

1. Apakah Anda mencuci buah potong terlebih dahulu sebelum dijual: 

a. Ya    b. Tidak 

2. Jika jawaban pada nomor 1 adalah “Ya”, air apa yang Anda gunakan untuk 

mencuci buah potong: 

a. Air mentah   b. Air matang 

3. Apakah Anda sering mencuci tangan anda sebelum menjual buah potong : 

a. Ya    b. Tidak 

4.  Alat apakah yang Anda gunakan dalam proses produksi  : 

a. ………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………… 

5. Apakah Anda  mencuci alat-alat yang anda gunakan tersebut : 

a. Ya   b. Tidak 

 

BAHAN TAMBAHAN MAKANAN 

4. Apakah Anda tau tentang “Bahan Tambahan Makanan” ? 

b. Ya    b. Tidak 

5. Jenis Bahan Tambahan Makanan yang Anda ketahui adalah : 

d. Pewarna :…………………………………………………… 

e. Pengawet :…………………………………………………… 

f. Pemanis :…………………………………………………… 

6. Menurut Anda apakah bahan-bahan tersebut aman untuk dikonsumsi : 

c. Aman, alasannya : ............ 

d. Tidak aman, alasannya : ………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

terimakasih 



 

 

Lampiran 8. Data Analisa Pemanis Siklamat 

Ulangan 1 

No Berat 

Porcelain 

Awal 

Berat 

Porcelain 

Akhir 

Berat 

contoh / 

sampel 

% Na-

Siklamat 

Banyaknya 

Na-Siklamat 

/ kg 

1 17,6818 17,7941 10,0418 0,964 % 9,6 g 

2 19,4374 19,5067 10,0154 0,5967 % 5,9 g 

3 19,4794 19,5934 10,0207 0,9794 % 9,8 g 

4 22,0781 22,2289 10,0062 1,2988 % 12,9 g 

5 17,8914 17,9793 10,0271 0,7560 % 7,6 g 

6 19,4622 19,5111 10, 0152 0,4210 %  4,2 g 

 

Ulangan 2 

No Berat 

Porcelain 

Awal 

Berat 

Porcelain 

Akhir 

Berat 

contoh / 

sampel 

% Na-

Siklamat 

Banyaknya 

Na-Siklamat 

/ kg 

1 17,6813 17,7490 10,0333 0,5820 % 5,8 g 

2 19,4364 19,4589 10,0367 0,2028 % 2,0 g 

3 19,4796 19,5772 10,0189 0,9365 % 9,4 g 

4 22,0776 22,1869 10,0426 0,9386 % 9,4 g 

5 17,8905 17,9532 10,0031 0,5388 % 5,4 g 

6 19,4612 19,5201 10,0231 0,5072 % 5,1 g 

Ulangan 3 

No 
Berat 

Porcelain 

Awal 

Berat 

Porcelain 

Akhir 

Berat 

contoh / 

sampel 

% Na-

Siklamat 

Banyaknya 

Na-Siklamat 

/ kg 

1 17,6813 17,7490 10,0248 0,5824 % 5,8 g 

2 19,4369 19,5045 10,0133 0,5822 % 5,8 g 

3 19,4713 19,5553 10,0135 0,7237 % 7,2 g 

4 22,0776 22,1306 10,0129 0,4565 % 4,6 g 

5 17,8899 17,9679 10,0430 0,6698 % 6,7 g 

6 19,4788 19,5190 10,0337 0,3455 % 3,5 g 

% Na-Siklamat   =  
           

                
 × 100% × 0,8624 

 

0,8624 = 
                      

                          
 

 

 



 

 

Tabel . Analisa Kuantitatif Siklamat 

 

 Ulangan Jumlah (g/kg) Rerata (g/kg) 

Penjual  1 I 

II 

III 

9,6 

5,8 

5,8 

7,07 

Penjual  2 I 

II 

III 

5,9 

2,0 

5,8 

4,57 

Penjual  3 I 

II 

III 

9,8 

9,4 

7,2 

8,8 

Penjual  4 I 

II 

III 

12,9 

9,4 

4,6 

8,97 

Penjual  5 I 

II 

III 

7,6 

5,4 

6,7 

6,57 

Penjual  6 I 

II 

III 

4,2 

5,1 

3,5 

4,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 9. Data Analisa Kandungan Pewarna Sintetis  

 

Data Analisa Kualitatif Pewarna 

Sampel HCl H2SO4 NaOH NH4OH Jenis 

Pewarna 

Sampel 1 Ungu 

kemerahan 

Ungu 

kemerahan 

Little 

change 

Little 

change 

Tartrazine 

Sampel 2 Ungu 

kemerahan 

Merah 

kecoklatan 

Little 

change 

Little 

change 
Tartrazine 

Sampel 3 Ungu 

kemerahan 

Ungu 

kemerahan 

Kuning-

Orange 

Little 

change 

Tartrazine 

Sampel 4 Ungu Ungu 

kemerahan 

Little 

change 

Little 

change 

Tartrazine 

Sampel 5 Merah 

kecoklatan 

Ungu 

kemerahan 

Little 

change 

Little 

change 

Tartrazine 

Sampel 6 Ungu 

kemerahan 

Ungu 

kemerahan 

Kuning-

Orange 

Kuning-

Orange 

Tartrazine 

 

 

 

 

Data Absorbansi Sampel 

Sampel Jenis Pewarna Absorbansi 

I II III 

Sampel 1 Tartrazine 0,135 0,180 0,177 

Sampel 2 Tartrazine 0,101 0,105 0,120 

Sampel 3 Tartrazine 0,150 0,146 0,131 

Sampel 4 Tartrazine 0,101 0,118 0,137 

Sampel 5 Tartrazine 0,095 0,091 0,112 

Sampel 6 Tartrazine 0,152 0,163 0,109 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil Analisa kandungan Pewarna Sintetis 

Sampel Ulangan Jenis 

Pewarna 

Jumlah 

(ppm) 

Rerata (ppm) 

Sampel1 I 

II 

III 

Tartrazine 

Tartrazine 

Tartrazine 

9,4737 

15,3947 

15,0 

13,2895 

Sampel 2 I 

II 

III 

Tartrazine 

Tartrazine 

Tartrazine 

5,0 

5,5263 

7,50 

6,0088 

Sampel 3 I 

II 

III 

Tartrazine 

Tartrazine 

Tartrazine 

11,447 

10,9211 

8,9474 

10,4385 

    Sampel 4 I 

II 

III 

Tartrazine 

Tartrazine 

Tartrazine 

5,00 

7,2368 

9,7368 

7,3245 

Sampel 5 I 

II 

III 

Tartrazine 

Tartrazine 

Tartrazine 

4,2105 

3,6842 

6,4474 

4,7807 

Sampel 6 I 

II 

III 

Tartrazine 

Tartrazine 

Tartrazine 

11,7105 

13,1579 

6,0526 

10,307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 10. Larutan Standar Tartrazine 

 

 
 

 

 

Tabel . Standard Warna Tartrazine 

Konsentrasi (x) Absorbansi (y) 

1 ppm 0,095 

2 ppm 0,1480 

3 ppm 0,1807 

4 ppm 0,2141 

5 ppm 0,2530 

 

 

Y =  0,038x + 0,063 

R
2 

= 0,991 

 

 

 

 

 

 

y = 0,0382x + 0,0635 
R² = 0,9916 

0 

0,05 

0,1 

0,15 
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Konsentrasi (ppm) 

Kurva Larutan Standard Tartrazine 

Series1 

Linear (Series1) 



 

 

Tabel  Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Tartrazine 

 

Panjang Gelombang Absorbansi 

425 0,2596 

426 0,2676 

427 0,2839 

428 0,3010 

429 0,2924 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 11. Hasil Pengujian Pemanis Sintetis Sakarin 

 

No Sampel Sakarin 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Sampel 1 

Sampel 2 

Sampel 3 

Sampel 4 

Sampel 5 

Sampel 6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Keterangan : (-) negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran12. Hasil Pengujian Pengawet Natrium Benzoat 

 

No Sampel Natrium benzoat 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Sampel 1 

Sampel 2 

Sampel 3 

Sampel 4 

Sampel 5 

Sampel 6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Keterangan : (-) negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 13. Data Analisa Escherechia coli  

No Sampel Ulangan 10
1
 10

2
 10

3
 

1 Sampel 1 1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

2 Sampel 2 1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

3 Sampel 3 1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

4 Sampel 4 1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

5 Sampel 5 1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

6 Sampel 6 1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

Keterangan : (-) negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 14. Data Analisa pH 

Sampel 
Ulangan 

Jumlah Rerata 
1 2 3 

S1 1.92 1.98 2.01 5.91 1,97 

S2 2.01 2.04 1.98 6.03 2,01 

S3 2.04 1.90 2.21 6.15 2,05 

S4 1.91 2.01 1.78 5.7 1,90 

S5 1.70 1.82 1.67 5.2 1,73 

S6 2.06 2.04 2.05 6.15 2,05 

Jumlah 9.72 11.79 11.71 35.14 11.07 

 

 

Analisis Keragaman 

SK db JK KT Fhit Notasi F tabel 

5% 1% 

Sampel 

Galat 

5 

12 

0.220 

0.092 

0.440 

6.163 ×10
-3

 

71.465 ** 3.11 5.06 

Total 17 0.3127      

 

Tabel Keragaman BNT 5 % 

  
1.73 1.9 1.99 2.01 2.05 2.05 KTG 

BNT 

5% 

1.73 0 * * * * * 

6.163×10
-

3
 

0.121 

1.9  0 tn tn * * 

1.99   0 tn tn tn 

2.01    0 tn tn 

2.05     0 0 

2.05      0 

Notasi a b bc bc c d 

Sampel S5 S4 S1 S2 S3 S6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 15. Data Analisa Tekstur 

 

Sampel 
Ulangan 

Jumlah Rerata 
1 2 3 

S1 0.473 0.531 0.486 1.49 0.497 

S2 0.366 0.342 0.389 1.097 0.366 

S3 0.377 0.376 0.369 1.122 0.374 

S4 0.334 0.288 0.279 0.901 0.300 

S5 0.509 0.454 0.463 1.426 0.475 

S6 0.365 0.359 0.366 1.09 0.363 

Jumlah 2.424 2.35 2.352 7.126 2.375 

 

Analisis Keragaman 

SK db JK KT Fhit Notasi F tabel 

5% 1% 

Sampel 

Galat 

5 

12 

0.0842 

6.505×10
-3

 

0.017 

5.421×10
-4

 

31.048 ** 3.11 5.06 

Total 17 0.091      

 

Tabel Keragaman BNT 5 % 

 
0.300 0.363 0.366 0.374 0.475 0.497 KTG 

BNT 

5% 

0.300 0 * * * * * 

5.421×10
-4

 0.0359 

0.363  0 tn tn * * 

0.366   0 tn * * 

0.374    0 * * 

0.475     0 tn 

0.497      0 

Notasi a bc bc bc c c 

Sampel S4 S6 S2 S3 S5 S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 16. Data Analisa Warna  

 

A. Tingkat Kecerahan Warna (Nilai L*) 

 

Sampel 
Ulangan 

Jumlah Rerata 
1 2 3 

S1 56.9 53.7 56.3 166.9 55.633 

S2 57.2 57.1 58.9 173.2 57.733 

S3 58.1 58.7 57.4 174.2 58.067 

S4 59.1 54.5 55.3 168.9 56.3 

S5 55.5 56.0 55.8 167.3 55.767 

S6 56.7 58.9 59.7 175.3 58.434 

Jumlah 343.5 338.9 343.4 1025.8 341.934 

 

Analisis Keragaman 

SK db JK KT Fhit Notasi F tabel 

5% 1% 

Sampel 

Galat 

5 

12 

22.824 

25.713 

4.565 

2.143 

2.130 tn 3.11 5.06 

Total 17 48.538      

 

 

 

B. Tingkat Kekuningan Warna (Nilai b*) 

 

Sampel 
Ulangan 

Jumlah Rerata 
1 2 3 

1 51.4 54.0 59.4 164.8 54 

2 52.9 39.7 39.6 132.2 54,933 

3 58.9 58.9 56.8 174.6 58.2 

4 47.6 48.8 47.9 144.3 48.1 

5 44.6 47.8 46.9 139.3 46.433 

6 47.5 58.0 59.8 165.3 55.1 

Jumlah 302.9 307.2 310.4 920.5 306.833 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Analisis Keragaman 

SK db JK KT Fhit Notasi F tabel 

5% 1%) 

Sampel 

Galat 

5 

12 

484.023 

247.78 

96.805 

20.648 

4.688 * 3.11 5.06 

Total 17 731.802      

 

Tabel Keragaman BNT 5 % 

 
44.067 46.433 48.1 58.2 55.1 58.2 

KTG BNT 

5% 

44.067 0 tn tn * * * 

20.648 7.00 

46.433  0 tn * * * 

48.1   0 * * * 

54.933    0 tn tn 

55.1     0 tn 

58.2      0 

Notasi a ab ab b b b 

Sampel S2 S5 S4 S1 S6 S3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 17.  Kriteria Sanitasi Menurut Permenkes  

Kriteria Sanitasi Alat Penyajian (Permenkes No. 304 Tahun 1989) 

1. Baik : 

- Tidak rusak, tidak gopel, tidak retak dan tidak menimbulkan 

pencemaran terhadap makanan 

- Peralatan harus dalam keadaan bersih sebelum digunakan 

- Dicuci dengan air mengalir 

- Disimpan dalam keadaan kering dan bersih 

- Cara penyimpanannya harus dibalik 

- Rak-rak penyimpanan peralatan dibuat anti karat, rata dan tidak 

aus/rusak tidak lembab, terlindung dari sumber 

pengotoran/kontaminasi dari binatang perusak 

2. Sedang 

- Tidak rusak, gopel, tidak retak 

- Peralatan harus dalam keaadaan bersih sebelum digunakan 

- Dicuci dengan air secukupnya (ember) 

- Rak-rak penyimpanan peralatan dibuat anti karat, rata dan tidak 

aus/rusak tidak lembab, terlindung dari sumber 

pengotoran/kontaminasi dari binatang perusak 

3. Buruk 

- Tidak memenuhi semua diatas 

 

Kriteria Sanitasi Pedagang (Permenkes No. 304 Tahun 1989) 

1. Baik 

- Memakai pakaian yang bersih, mencuci tangan sebelum bekerja, sehat 

(tidak dalam keadaan sakit saat berjualan) 

- Tidak melakukan kontak langsung dengan makanan 

- Menjaga kebersihan diri (kuku bersih, rambut rapi dan kulit bersih) 

2. Sedang 

- Memakai pakaian yang bersih, mencuci tangan sebelum bekerja 

- Menjaga kebersihan diri (kuku bersih, rambut rapi dan kulit bersih) 

3. Buruk 

- Tidak memenuhi semua diatas 

 

Kriteria Sanitasi Lingkungan Berjualan (Permenkes No. 304 Tahun 1989) 

1. Baik 

- Terletak pada lokasi yang terhindar dari pencemaran yang diakibatkan 

antara lain oleh debu, asap, serangga dan tikus 



 

 

- Tidak berdekatan dengan sumber pencemaran antara lain terdapat 

pembuangan sampah, WC umum dan pengolahan limbah yang dapat di 

duga mencemari hasil produksi makanan 

2. Sedang 

- Terletak pada lokasi yang terhindar dari pencemaran yang diakibatkan 

antara lain oleh debu dan asap 

- Tidak berdekatan dengan sumber pencemaran antara lain terdapat WC 

umum dan pengolahan limbah yang dapat di duga mencemari hasil 

produksi makanan 

 

3. Buruk 

- Tidak memenuhi semua diatas 

 

Kriteria Sanitasi Air Cucian (Permenkes No. 304 Tahun 1989) 

1. Baik 

- Air yang digunakan bersih dan cukup 

- Terbuat dari bahan yang kuat, aman,tidak berkarat dan mudah 

dibersihkan 

- Tempat pencuci peralatan dihubungkan dengan saluran pembuangan 

air limbah 

2. Sedang 

- Air yang digunakan cukup 

- Memiliki saluran pembuangan 

3. Buruk 

- Tidak memenuhi semua diatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 18.  Perubahan Warna Serat Wool Oleh Perlakuan Berbagai 

Reaksi 

 

No Coloring Matter HCl H2SO4 10% NaOH 12% NH4OH 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

 

19. 

 

20. 

 

21. 

 

22. 

 

23. 

Rhodamin 

Rose bengal 

 

Archil 

 

Magenta 

 

Acid magenta 

 

Palatine red 

Bordeaux B 

Amarath 

 

 

Azorubine A 

 

Erytrosine 

 

Ponceau 6 RB 

 

Ponceau 6 R 

Crystal ponceau 

Ponceau 3 R 

 

Ponceau SX 

 

Sudan III+ 

 

Safranine 

 

Brilliant scarlet 

 

Ponceau 2 R 

 

Palatine scarlet 

 

Erytrosine G 

 

Sudan II+ 

 

Sudan I+ 

Orange 

Almost 

decolorized 

Red 

 

Yellowish-

brown 

Almost 

decolorized 

Darker 

Violet 

Slightly 

darker 

 

Little 

change 

Orange-

yellow 

Blue 

 

Violet red 

Red 

Little 

change 

Deeper red 

 

Violet, then 

brown 

Greenish-

blue 

Red 

 

Little 

change 

Darker 

 

Yellow-

orange 

Red 

 

Orange-red 

Yellow 

Orange 

 

Reddish-

brown 

Yellowish-

brown 

Yellow 

 

Blue 

Blue 

Violet to 

brownish 

 

Violet 

Orange-

yellow 

 

Blue 

 

Violet 

Violet 

Little 

change 

Deeper red 

 

Green 

 

Green 

 

Violet red 

 

Little 

change 

Violet red 

 

Yellow-

orange 

Violet red 

 

Red 

Blue 

No change 

 

Violet 

 

Decolorized 

 

Decolorized 

 

Dull brown 

Brick red 

Dull 

brownish to 

orange red 

Red 

 

No change 

 

Dull violet-

red 

Brown 

Dull brown 

Dull orange 

 

Orange-

yellow 

Violet-red 

 

Red 

 

Yellowish-

brown 

Brownish-

yellow 

Brownish-

yellow 

No change 

 

Little 

change 

Redder 

Bluer 

No change 

 

Violet 

 

Paler 

 

Decolorized 

 

Little change 

Little change 

Little change 

 

 

Red 

 

No change 

 

Little change 

 

Orange-red 

Little change 

Little change 

 

Orange-

yellow 

Little change 

 

Red 

 

Orange-red 

 

No change 

 

No change 

 

No change 

 

No change 

 

No change 



 

 

24. 

 

25. 

 

26. 

 

27. 

28. 

29. 

 

30. 

 

 

31. 

 

 

32. 

 

33. 

 

34. 

 

35. 

 

36. 

 

37. 

 

38. 

 

39. 

 

 

40. 

 

41. 

42.

43. 

 

44. 

 

45. 

 

46.

47. 

 

Cochineal 

 

Bismark brown 

 

Bismark brown R 

 

Orange I 

Orange II 

Croceine orange 

 

Orange G 

 

 

Acid violet 6 B 

 

 

Orange SS+ 

 

Oil red XO+ 

 

Yellow OB+ 

 

Yellow AB+ 

 

Sudan G+ 

 

Butter yellow + 

 

Aniline yellow + 

 

Aminoazo-o-

toluene+Fluorescei

ne 

Metanil yellow 

 

Azoflavine 

Acid yellow 

Brilliant yellow S 

 

Tartrazine 

 

Sunset yellow FCF 

 

Naphthol yellow 

Auramine 

 

Little 

change 

Redder 

darker 

Redder 

darker 

Violet 

Red 

Orange red 

 

Little 

change 

 

Brownish-

yellow 

 

Cherry red 

 

Cherry red 

 

Red 

 

Red 

 

Orange-

yellow 

Violet red 

 

Violet red 

 

Dull 

orange 

 

Little 

change 

Violet red 

Violet red 

Red 

 

Violet Red 

 

Slightly 

darker 

Redder 

Almost 

decolorized 

Little 

change 

Browner 

 

Browner 

 

Violet 

Red 

Orange 

 

Orange 

 

 

Dark 

brownish 

yellow 

Cherry red 

 

Cherry red 

 

Violet 

 

Violet 

 

Brownish-

yellow 

Orange-

yellow 

Orange-

yellow 

Orange-

yellow 

 

Little 

change 

Violet 

Violet red 

Orange 

 

Violet red 

 

Slighlty 

darker 

Redder 

Very pale, 

dull brown 

Violet-red 

 

Yellower 

 

Yellower 

 

Red-dark 

Dull red 

Slightly 

darker 

Dull 

brownish-

red 

Yellower 

 

 

Slightly 

yellow 

Slightly 

yellow 

Little 

change 

Little 

change 

Orange-

yellow 

No change 

 

Little 

change 

Little 

change 

 

Green 

fluorescent 

No change 

Dull brown 

Little 

change 

Little 

change 

Little 

change 

Browner 

No change 

 

Violet-red 

 

Yellower 

 

Yellower 

 

Red, dark 

No change 

No change 

 

No change 

 

 

More bluish 

 

 

No change 

 

No change 

 

No change 

 

No change 

 

No change 

 

No change 

 

No change 

 

No change 

 

 

Green 

fluorescent 

No change 

Little change 

No change 

 

Little change 

 

Little change 

 

No change 

No change 

 



 

 

48. 

 

49. 

 

50. 

 

51. 

 

52. 

 

 

53. 

 

 

54. 

 

55.

56. 

 

 

57. 

 

58. 

 

 

59. 

 

 

60. 

 

61. 

 

62. 

 

 

63. 

 

64. 

 

Turmeric 

 

Quinoline yellow 

 

Naphthol green B 

 

Guinea green B 

 

Light green 

 

 

SF yellow 

 

 

Fast green FCF 

 

Brilliant blue FCF 

Night green 2B 

 

 

Meila chite green 

 

Eioglauine A 

 

 

Patent blue A 

 

 

Soluble blue 

 

Indigotine 

 

Formyl violet 

 

 

Methyl violet 

 

Nigrosine, soluble 

 

 

 

decolorized 

 

Red 

 

Slightly 

darker 

Yellowish 

 

Pale 

orange-

yellow 

Pale 

orange-

yellow 

Orange 

 

Yellow 

Pale 

orange-

yellow 

Almost 

decolorized 

Yellow 

 

 

Pale 

orange-

yellow 

Paler 

 

Slightly 

darker 

Pale 

orange-

yellow 

Yellowish 

 

Dull bluish 

 

Almost 

decolorized 

Reddish-

brown 

Brownish-

yellow 

Brownish 

yellow 

Yellow-

brown 

 

Yellow-

brown 

 

Green to 

brown 

Yellow 

Yelllow-

brown 

 

Almost 

decolorized 

Pale, dull 

yellow or 

brown 

Green to 

brown 

 

Brown 

 

Darker 

 

Pale dull 

orange 

 

 Yellowish 

 

Dull 

greenish 

 

 

Decolorized 

 

Orange 

 

Slightly  

Paler 

No change 

 

Decolorized 

 

 

Decolorized 

 

 

Blue 

 

No change 

Decolorized 

 

 

Decolorized 

 

Slightly 

darker 

 

Little 

change 

 

Pale red 

 

Greenish 

yellow 

Decolorized 

 

 

Decolorized 

 

Brownish 

red,paler 

 

 

Paler 

 

Orange 

 

Little change 

 

No change 

 

Decolorized 

 

 

Decolorized 

 

 

Blue 

 

No change 

Paler 

 

 

Decolorized 

 

Little change 

 

 

Little change 

 

 

Almost 

decolorized 

Greenish blue 

 

Decolorized 

 

 

Almost 

decolorized 

Pale reddish 

 

 

Sumber: Apriyantono (1989) 

 

 



 

 

Lampiran 19. Foto Hasil Analisa Laboratorium 

 

            

Foto Analisa Kualitatif Sakarin 

 

 

             

Foto Analisa Kualitatif Na-benzoat 

 



 

 

 

                

Foto Analisa Kualitatif Na-Siklamat 

 

 

 

Foto Analisa Kuantitatif Pewarna Tartrazine 

 

 



 

 

    

     

     

Foto Analisa Escherechia coli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 20. Foto Sampel Buah Mangga Potong 

 

         

                                      


