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Efi Fitriani 0711010011. Studi Keamanan Pangan pada Cabe Giling di Pasar 
Tradisional di Kota Malang (Kajian Bahan Pewarna, Pengawet Sintetis dan 
Total Mikroba).  
 Pembimbing: Dr. Ir. Yunianta, DEA.  

 
 

RINGKASAN 
 

Keamanan pangan adalah kondisi dari upaya yang diperlukan untuk 
mencegah pangan dari kemungkinan cemaran mikrobiologis, kimia atau senyawa 
yang bersifat toksik lainnya yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Bahan 
baku dapat menjadi salah satu aspek yang dapat menimbulkan masalah keamanan 
pangan dan cabe merupakan bahan baku yang digunakan untuk pengolahan 
pangan. Pada studi ini telah dilakukan survei lapang terhadap pedagang cabe 
giling di pasar tradisional di kota Malang untuk mengetahui kondisi umum proses 
pengolahan cabe giling sehingga dapat diketahui risiko keamanan pangannya.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kadar bahan 
pewarna, pengawet (Natrium Benzoat) serta mengetahui keamanan mikrobiologi 
pada cabe giling  di pasar tradisional di kota Malang.  
 Berdasarkan hasil survei didapatkan 8 sampel cabe giling di pasar 
tradisional di kota Malang. Pengambilan sampel ini menggunakan metode 
sampling random acak sederhana dan dilakukan 3 kali ulangan. Analisa data yang 
diperoleh dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku yaitu 
Peraturan Menteri Kesehatan RI. No.722/Menkes/Per/IX/1988 maupun dengan 
Standar Nasional Indonesia yang diinterprestasikan dengan menggunakan metode 
deskriptif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya cabe giling yang 
beredar di kota Malang berbahan baku cabe merah dengan penambahan garam 
dan air. Namun berdasarkan analisis keamanan cabe giling menunjukkan bahwa 
selain penambahan garam NaCl yang berkisar 505-934 mg/g, seluruh sampel cabe 
giling juga positif mengandung natrium benzoat yang berkisar 319-491 ppm. 
Hasil analisa natrium benzoat tersebut masih dibawah ambang batas standar 
penggunaan pengawet sintetis yang ditetapkan dalam Permenkes RI No 201/ 
MENKES/ PER/ IV/ 1988 yaitu sebesar 1000 ppm. Hasil analisa pengujian 
pewarna sintetis menunjukkan negatif Rhodamin B yang merupakan pewarna 
yang dilarang digunakan untuk pangan. 
 Cabe giling memiliki kadar air 80.5 – 85.4 % (b/b) dan pH 4,6-5,3 
sehingga memungkinkan sejumlah mikroba dapat tumbuh pada medium tersebut. 
Hasil analisis mikrobiologi menunjukkan jumlah total mikroba pada cabe giling di 
pasar tradisional di kota Malang berkisar antara 7.5 x 104  – 1.3 x 107 koloni/gram. 
Hal ini menunjukkan bahwa keamanan mikrobiologi cabe giling masih rendah 
karena hampir sebagian besar cabe giling mengandung jumlah mikroba yang 
tinggi.  
 
Kata kunci: keamanan pangan, cabe giling, pewarna sintetis, pengawet sintetis, 
total miroba 
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Efi Fitriani 0711010011. Food Safety Study of Milled Chili in Traditional 
Market in Malang City (Study on Synthetic Dye, Preservative and Microbial 
Content).  
 Consultant: Dr. Ir. Yunianta, DEA.  
 
 

SUMMARY 
 

Food safety is a condition of the effort that required to prevent possible 
contamination of microbiological, chemical or other toxic compound that can 
interfere with human health. The raw material could be one aspect that can cause 
food safety problems and chili is one of food raw materials that used in food 
processing. These studies had been carried out field surveys of milled chili traders 
in the city of Malang to know general condition of chili milling process so it food 
safety risks could be known. 

This study aimed to determine the presence or absence of dye, preservative 
(natrium benzoate) and to know the microbiological safety at milled chili in 
traditional markets in Malang.  

Based on survey results obtained eight samples of milled chili in 
traditional markets in Malang. The sampling method used simple random 
sampling method and conducted three replications. Analysis data obtained were 
compared with the prevailing government regulation of the Minister of Health No. 
722/Menkes/Per/IX/1988 as well as with the Indonesian National Standards which 
are interpreted by using descriptive method. 

The results showed that generally milled chili that distributed in Malang 
made from raw red chilies with the addition of salt and water. However, based on 
security analysis indicates that the milled chilies other than the addition of NaCl 
salt  in the range 505-934 mg/g, also contained natrium benzoate positively in the 
range 319-491 ppm. This results was still below the using standard of synthetic 
preservatives in Permenkes RI No 201/MENKES/PER/IV/1988 which is equal to 
1000 ppm. Analysis of synthetic dyes test showed a negative Rhodamin B dye 
which is banned from use for food. 

Milled chili had 80.5-85.4% (w/w) water content and pH 4.6 to 5.3 that 
enable some microbes to grow on the medium. The results of microbiological 
analysis indicated the total number of microbes in milled chili in traditional 
market range between 7,5 x 104 - 1.3x107 colony/gram. It indicated that the 
microbiological safety of milled chili was still low because most of the milled 
chili contains a high  number of microbes. 
 
Keywords : food safety, milled chili, synthetic dye, preservative, total microbes. 
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I. PENDAHULUAN 
 
 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini masalah keamanan pangan sangat menarik perhatian masyarakat 

dan orang-orang yang terkait dalam bidang pangan. Penyebab potensial utama 

masalah pangan terletak pada kenyataan bahwa sebelum mencapai konsumen, 

umumnya pangan terlebih dahulu melalui mata rantai produksi dan rantai 

pendistribusian yang kompleks serta panjang.  

Seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran akan keamanan 

pangan yang dikonsumsi, masyarakat semakin selektif dalam memilih makanan. 

Hal tersebut juga tercermin dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. 

Berdasarkan Undang-Undang tentang Pangan No. 7 tahun 1996, kemanan 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. Dengan demikian dapat 

didefinisikan bahwa pangan yang aman adalah pangan yang tidak mengandung 

bahaya biologi atau mikrobiologi, bahaya kimia, dan bahaya fisik. 

Keamanan pangan mencakup pada berbagai macam aspek, antara lain 

keamanan pangan dari aspek penggunaan bahan tambahan makanan. 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 
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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 dan pengawet (natrium benzoat) yang dimaksudkan untuk 

mendapatkan produk seperti yang dikehendaki sehingga dapat menarik konsumen.    

Salah satu bahan pangan yang dapat menimbulkan masalah dalam hal keamanan 

pangan adalah bumbu. Salah satu jenis bumbu yang banyak digunakan oleh 

masyarakat adalah cabe giling yang terbuat dari cabe merah. 

Cabe giling merupakan salah satu bentuk olahan cabe merah yang banyak 

dijual di sejumlah pasar di kota Malang. Cabe giling banyak di gunakan oleh para 

ibu rumah tangga maupun pedagang pangan olahan karena praktis. Cabe giling 

merupakan hasil olahan cabe yang digiling menggunakan mesin giling dengan 

penambahan bahan-bahan lain seperti garam, dan sedikit air (Setiadi, 1987). 

Beberapa pedagang cabe giling bahkan telah menambahkan zat pewarna kedalam 

dagangannya. Berdasarkan penelitian Djarisnawati et al.  (2004), 63% cabe giling 

yang dijual di pasar tradisional DKI Jakarta positif menggunakan pewarna 

terlarang jenis Rhodamin B untuk memperoleh keseragaman warna produk. 

Peraturan mengenai penggunaan zat pewarna yang diizinkan maupun yang 

dilarang sebenarnya sudah diatur dalam SK Menteri Kesehatan RI Nomor 

722/Menkes/Per/IX/88 mengenai Bahan Tambahan Makanan. Namun dewasa ini 

banyak sekali terjadi penyalahgunaan pemakaian zat pewarna untuk bahan 

pangan. Banyak kasus yang marak terjadi dalam penggunaan zat pewarna pada 
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makanan. Misalnya saja penambahan pewarna tekstil untuk bahan pangan atau 

penggunaan zat pewarna yang melebihi batas aman untuk dikonsumsi.  

Cabe giling yang beredar di kota Malang biasanya di pasarkan dalam 

bentuk curah dan dijual secara eceran dalam wadah bak plastik yang terbuka atau 

dikemas dalam kantung plastik berbagai ukuran. Keadaan seperti ini selain 

memungkinkan tumbuhnya mikroba penyebab kebusukan, juga memungkinkan 

tumbuhnya beberapa jenis mikroba yang dapat menimbulkan penyakit. 

Berdasarkan risiko keamanan dari cabe giling yang dapat menimbulkan 

gangguan kesehatan masyarakat, perlu dilakukan studi keamanan cabe giling yang 

beredar di pasar tradisional di kota Malang.  

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keamanan cabe giling di 

pasar tradisional kota Malang dengan melakukan studi keamanan pangan meliputi 

uji analisa kimia dan mikrobiologi terhadap sampel. 

1.3. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi kondisi cabe giling yang dijual di pasar 

tradisional di Kota Malang, yang dapat digunakan sebagai sumber 

informasi bagi masyarakat. 

2. Sebagai informasi yang dapat digunakan pada penelitian selanjutnya. 
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II.    TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keamanan Pangan  

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang terpenting. 

Tetapi betapapun menariknya penampilan, lezat rasanya 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). 

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). 

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).  
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 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). 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). 

Keamanan pangan merupakan masalah kompleks sebagai hasil interaksi 

antara toksisitas mikrobiologi, toksisitas kimia dan dan status gizi. Hail ini saling 

berkaitan, dimana pangan yang tidak aman akan mempengaruhi kesehatan 

manusia yang pada akhirnya menimbulkan masalah terhadap status gizi (Seto, 

2001).  

Untuk melindungi konsumen dari berbagai masalah keamanan pangan dan 

industri pangan di Indonesia, Departemen Kesehatan melalui Surat Keputusan 

Menteri Kesehatan  RI No. 235/Menkes/per/VI/1979 dan direvisi melalui surat 

Keputusan Menteri Kesehatan RI. No.722/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). 
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2.2 Cabe Merah (Capsicum annum L). 

Cabe merah (Capsicum annum L.) merupakan salah satu jenis sayuran dan 

rempah-rempah yang banyak dikonsumsi masyarakat. Tanaman cabe merah 

diperkirakan memiliki 20-30 spesies. Berdasarkan tingkat kematangannya cabe 

merah dibagi menjadi dua, yaitu buah muda atau cabe hijau dan buah tua atau 

cabe merah. Sedangkan berdasarkan morfologinya cabe dibedakan menjadi cabe 

besar panjang (C. annum var. longum), cabe keriting (C. annum sp.), cabe bulat 

pendek (C. annum var. abbreviate), paprika  (C. annum var. grosum), cabe rawit 

(C. frutescens), C. baccatum, C. pubescens, dan C. Chinese (Rukmana dan 

Yuniarsih, 2005).  

 

Gambar 1. Cabe Merah (Anonymous, 2010) 

Produksi cabe merah di Indonesia seluruhnya merupakan hasil usaha rakyat. 

Daerah yang banyak  ditanami cabe adalah Yogyakarta,  Wonosobo, Pekalongan, 

dan Cirebon. Selama sepuluh tahun terakhir peningkatan permintaan cabe oleh 

konsumen rumah tangga mencapai 6,2% per tahun dan permintaan diperkirakan 

akan semakin meningkat ditahun-tahun mendatang untuk memenuhi kebutuhan 

bahan baku berbagai industri pengolahan pangan dan sasaran ekspor (Rukmana 

dan Yuniarsih, 2005). 
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 Dalam dunia perdagangan, cabe merah dipasarkan dalam bentuk seperti 

cabe merah segar, cabe giling, cabe kering, oleoresin, saus cabe, macam-macam 

sambal dan acar dalam botol. Pada industri obat-obatan, cabe merah terutama 

digunakan untuk campuran dalam pembuatan obat gosok untuk menghilangkan 

rasa gatal dan pegal, dan menghilangkan rasa lesu (Rukmana dan Yuniarsih, 

2005).  

Pengolahan pangan dapat menghasilkan produk yang lebih praktis 

digunakan, mudah dalam pengangkutan dan penyimpanan (Syarif dan Halid, 

1993). Salah satu contoh produk olahan cabe adalah cabe giling. Ditinjau dari 

kepraktisannya, cabe giling relatif lebih praktis digunakan dibanding cabe segar. 

Selain itu, dengan mengolah cabe segar tersebut menjadi cabe giling akan lebih 

mudah dalam hal pengangkutan dan penyimpanan (Hardiansyah, 2003). 

Cabe giling yang dijual dipasar ada dua jenis, yaitu cabe giling halus dan 

cabe giling kasar. Cabe giling halus diperoleh dari penggilingan cabe hingga 

semua komponen cabe halus, dan tidak tampak sedikitpun sisa hancuran biji cabe 

tersebut, sedangkan cabe gilig kasar masih mengandung biji cabe utuh. Cabe 

giling kasar biasanya dibuat tanpa penambahan air. Pembuatan cabe giling halus 

dan kasar hanya berbeda pada pengaturan jari-jari mesin penggiling cabe yang 

digunakan (Lubis, 2000).  

Penentuan mutu cabe giling masih merujuk pada syarat mutu cabe segar dan 

saus cabe karena hingga saat ini belum ada syarat mutu produk cabe giling 

menurut Standar Nasional Indonesia. Syarat mutu saus cabe yang baik menurut 

SNI 01-2976-1992 adalah mengandung jumlah padatan sebesar 20-40%, tidak 

mengandung logam berbahaya (Pb, Hg, Cu, dan Zn), kadar kotoran maksimum 
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1%, bau dan rasa normal, dan khas cabe, secara mikroskopis tidak mengandung 

kapang, dan apabila menggunakan pengawet dan pewarna sesuai yang diizinkan. 

Berdasarkan penelitian Lubis (2000), cabe giling halus yang diberi 

perlakuan panas oven microwave (selama 2 menit) dan autoklaf (121 0C, tekanan 

15 psi selama 15 menit) serta penambahan natrium benzoat 0.05, 0.75, dan 0.1 % 

masih menunjukkan mutu mikrobiologis yang lebih baik dibandingkan dengan 

cabe giling kasar dengan perlakuan penambahan natrium benzoat yang sama 

selama penyimpanan 35 hari. 

Menurut Reeves (1987), sekitar 60% dari total karotenoid pada cabe merah 

tersusun atas capsanthin. Karotenoid merupakan kelompok pigmen yang larut 

dalam lemak dan dapat mengabsorpsi cahaya tampak pada panjang gelombang 

400-500 nm. Pigmen karotenoid mudah teroksidasi oleh cahaya, udara, dan panas 

sehingga menyebabkan memudarnya warna pada buah dan sayur. Jumlah dan 

perbandingan komponen karotenoid pada cabe bervariasi, tergantung kematangan, 

varietas, agroteknik, dan klimatologi (Purseglove et al., 1981). Warna merah pada 

cabe disebabkan adanya pigmen karotenoid yaitu capsanthin, capsorubin, lutein, 

zeaxanthin, caroten, dan kriptoxantin (Prabaningrum et al., 1996). 

Komposisi buah cabe merah yang baru dipetik ditentukan oleh spesies, cara 

perawatan tanaman, kondisi keamanan tempat tumbuh dan tingkat kematangan 

saat panen. Selanjutnya perubahan kimia relatif terjadi setelah pemanenan selama 

pematangan, pengeringan, pengolahan, dan penyimpanan (Setiadi, 1987). Kondisi 

ini terefleksi dalam unsur penyusun pokok (komposisi kimia) yang relatif 

beragam. Komposisi kimia cabe merah segar dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Komposisi kimia Cabe Merah segar 

Komponen Komposisi (% bb) 
Kadar air 87-90 

Karbohidrat 54-58 
 Pati 0.5-1.5 

 Protein 11-14 
Total Abu 5-6 

Komponen Volatil 0.7-2.6 
Komponen nonvolatil 15-22 

 Asam Askorbat 0.029-0.63 
(Setiadi, 1987) 

Komponen rasa pedas cabe yang utama adalah capsaicin dan 

dihidrocapsaicin (1.5% b/b), dan beberapa komponen lain yaitu homocapsaicin, 

nordihidrocapsaicin, dan homodihidrocapsaicin dalam konsentrasi sangat kecil. 

Capsaicin pada cabe juga dapat berfungsi sebagai antimikroba yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri (Purseglove et al., 1981).  

Sayuran merupakan bahan pangan yang sering terkontaminasi oleh tanah 

dan kotoran. Kontaminasi dapat terjadi selama pemanenan, pengangkutan maupun 

pemasaran. Penanganan pasca panen cabe merah di Indonesia masih tergolong 

sederhana. Selama pemanenan, cabe sering ditempatkan di tanah sehingga cabe 

menjadi kotor akibat tanah yang melekat. Kontaminasi dapat pula berasal dari 

tempat yang digunakan selama pengangkutan dan tempat-tempat penjualan cabe. 

Menurut Feng (1997), sayuran segar umumnya mengandung mikroba dalam 

jumlah yang tinggi yaitu sekitar 102-106 koloni/g termasuk koliform fekal 104 

koloni/g dan koloni non fekal sebanyak 102-103 koloni/g. Sedangkan jumlah 

kapang dan khamir pada sayuran segar adalah 105 koloni/g (Lund, 2000) 

Syarat mutu cabe yang baik tidak mengandung jumlah mikroba lebih dari 

105 koloni/g dan tidak mengandung mikroba patogen (Prajnanta, 1995). Salah satu 
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syarat mutu produk olahan cabe antara lain SNI 01-2976-1992, menyebutkan 

syarat mutu untuk saus cabe adalah maksimal total mikroba 105 koloni/g serta 

tidak mengandung E.coli dan Salmonella. Sedangkan untuk bubuk cabe kering, 

pikel cabe, cabe giling dan lainnya belum memiliki standar mutu nasional. 

2.3 Bahan Tambahan Makanan 

Bahan tambahan makanan (BTM) menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No. 722/Menkes/Per/IX/1988 adalah bahan yang biasanya tidak digunakan 

sebagai pangan dan bukan merupakan ingredien khas pangan, memiliki atau tidak 

nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam proses pembuatan, 

pengolahan, persiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, atau 

pengangkutan pangan untuk menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi 

sifat khas pangan tersebut.  

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 dan Rahayu, 1994). 
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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. 

Bahan tambahan makanan menurut Food and Agriculture Organization 

(FAO), World Health Organization (WHO) adalah bahan-bahan yang 

ditambahkan secara sengaja dalam jumlah tertentu dan berfungsi untuk 

memperbaiki warna, bentuk, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang rasa simpan 

(Fachrudin, 1998). 

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 Winarno dan Rahayu (1994), bahwa penggunaan bahan tambahan 

makanan dibenarkan jika bertujuan untuk mempertahankan nilai gizi dan untuk 

konsumsi golongan orang tertentu yang memerlukan makanan diet. 
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2.3.1  Bahan Pengawet 

Bahan pengawet umumnya digunakan untuk mengawetkan pangan yang 

mudah rusak. Bahan ini berfungsi menghambat atau memperlambat proses 

fermentasi, pengasaman, atau penguraian yang disebabkan oleh mikroba. Bahan 

pengawet yang digunakan untuk pangan sangat beragam jenisnya dan dipengaruhi 

keadaan produk atau bahan yang akan diawetkan. Umumnya bahan pengawet 

yang sering digunakan sebagai pengawet pangan adalah garam dapur, asam dan 

garam benzoat, sorbet, propionat, asetat, etilen, oksida (Winarno, 1990). 

Bahan pengawet didefinisikan sebagai bahan tambahan makanan yang 

bertujuan untuk memperpanjang umur simpan dengan cara menjaga kerusakan 

pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Bahan pengawet yang diizinkan 

berdasarkan FSC (Food Standards Code of Australia) antara lain asam dan 

natrium benzoat, asam sorbet, nisin (Richardson, 2001). 

Berdasarkan batasan konsentrasi penggunaanya, bahan pengawet terbagi 

menjadi golongan GRAS (Generally Recognize As Safe) dan mempunyai nilai 

ADI (Acceptable Daily Intake). Golongan GRAS merupakan zat yang relative 

aman dan tidak berefek toksik misalnya garam, gula, dan asam cuka, sedangkan 

golongan lainnya yaitu ADI  (Acceptable Daily Intake) memiliki ketetapan batas  

penggunaan harian demi menjaga dan melindungi kesehatan konsumen (Winarno, 

1990). Bahan pengawet yang sering digunakan untuk mencegah kerusakan oleh 

mikroba dan memperpanjang umur simpan produk cabe giling adalah garam 

dapur (NaCl) dan benzoat (Lubis,2000).  
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2.3.1.1 Garam Dapur (NaCl) 

Garam dapur selain bertujuan memberi rasa asin pada pangan, mampu 

mengurangi kelarutan oksigen dan mempengaruhi Aw suatu substrat dengan 

mekanisme penyerapan air dari media sehingga mengontrol pertumbuhan 

mikroba. Sifat antimikroba garam dapur dikontribusikan oleh ion klorida. 

Menurut Soekarto (1985), penggunaan garam untuk memberi rasa asin pada 

pangan biasanya digunakan 1-2% (b/v). 

 Ketahanan mikroba terhadap garam NaCl sangat bervariasi. Konsentrasi 

NaCl yang relative rendah akan memacu pertumbuhan mikroba sedangkan 

konsentrasi yang tinggi akan menghambat pertumbuhannya. Menurut Fardiaz 

(1992), penggunaan garam dapur sebanyak 10% dapat menghambat semua galur 

Clostridium botulinum. Kadar garam 10% setara dengan Aw 0,94. Bakteri 

koliform tidak tumbuh pada kadar garam yang cukup tinggi. Nilai Aw minimum 

untuk beberapa galur koliform adalah 0,96.  

2.3.1.2 Natrium Benzoat 

 Natrium Benzoat termasuk salah satu bahan pengawet yang 

diperjualbelikan di pasaran bebas dan lebih dikenal dengan istilah anti basi. 

Natrium benzoat disebut juga Benzene carbokylic atau fenil formic acid. Rumus 

umumnya NaC7H5O2 an berat molekulnya 144.11, mudah larut dalam air, 61.2 

gram akan larut dalam 100 ml air pada temperature 250 C, dapat larut dalam 

alcohol dan berbentuk kristal atau tepung putih. Windholz (1976) dalam Alimi 

(1990), mengemukakan bahwa Natrium Benzoat merupakan suatu bahan kimia 
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yang tidak berbau, berwarna putih dan dapat berbentuk kristal, powder  atau 

tepung.  

 Natrium Benzoat adalah zat pengawet yang sering dipergunakan dalam 

saos dan sambal. Natrium Benzoat disebut juga senyawa antimikroba karena 

tujuan penggunaan zat pengawet ini dalam kedua makanan tersebut untuk 

mencegah pertumbuhan khamir dan bakteri terutama untuk makanan yang telah 

dibuka dari kemasannya. Jumlah maksimum natrium benzoat yang boleh 

digunakan adalah 1000 ppm atau 1 gram per kg bahan (permenkes No 

722/Menkes/per/1X/1988). Pembatasan penggunaan natrium benzoat ini bertujuan 

agar tidak terjadi keracunan. Konsumsi yang berlebihan dari natrium benzoat 

dalam suatu bahan makanan tidak dianjurkan karena jumlah zat pengawet yang 

masuk ke dalam tubuh akan bertambah dengan semakin banyak dan seringnya 

mengkonsumsi. Lebih-lebih lagi jika dibarengi dengan konsumsi makanan awetan 

lain yang mengandung natrium benzoat. Natrium Benzoat mempunyai ADI 5 mg 

per kg berat badan (hanssen, 1989 dalam Warta Konsumen, 1997). Natrium 

Benzoat berdasarkan bukti-bukti penelitian menunjukkan mempunyai toksinitas 

yang sangat rendah terhadap manusia dan hewan. Pada manusia, dosis racun 

adalah 6 mg/kg berat badan melalui injeksi kulit tetapi pemasukan melalui mulut 

sebanyak 5 sampai 10 mg/hari selama beberapa hari tidak mempunyai efek negatif 

terhadap kesehatan (Achmad Lutfi, 2009). 

Natrium benzoat berbentuk granula atau serbuk hablur berwarna putih, tidak 

berbau dan stabil di udara. Mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol 

dan lebih mudah larut dalam etanol 90%. mengalami disosiasi tergantung pH 

mediumnya, molekul yang tidak terdisosiasi ini mempunyai efektivitas sebagai 
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pengawet (Cahyadi, 2006). Rumus bangun Natrium Benzoat apat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

Gambar 2. Rumus Bangun  Natrium Benzoat (Cahyadi, 2006) 

Natrium benzoat adalah suatu jenis pengawet yang banyak digunakan dalam 

industri pengolahan bahan makanan. Asam benzoat digunakan untuk mencegah 

timbulnya khamir, kapang dan bakteri. Karena kelarutan garamnya lebih besar, 

maka biasa digunakan dalam bentuk garam Natrium benzoat. Sedangkan dalam 

bahan, garam benzoat terurai  dalam bentuk efektif yaitu asam benzoat yang tidak 

terdisosiasi. Dalam tubuh terdapat mekanisme detoksifikasi terhadap asam 

benzoat, sehingga tidak terjadi penumpukan asam benzoat. Di dalam tubuh asam 

benzoat akan bereaksi dengan glisin menjadi asam hipurat yang akan dibuang 

oleh tubuh menjadi urin (Winarno, 1992). Reaksi pembentukan Na-Benzoat dapat 

dilihat pada Gambar  3. 

Gambar 3. Reaksi Pembentukan Natrium Benzoat (Martati, 2006) 



16 
 

Pada kondisi asam, dan konsentrasi H+  meningkat maka menyebabkan pH 

lingkungan menurun sehingga terjadi denaturasi oleh asam dan membran 

permeabilitas sel menjadi tidak stabil serta pertumbuhan mikroorganisme 

terhambat (Richardson, 2001). 

Natrium benzoat menghambat pertumbuhan mikroorganisme melalui 

molekul yang tidak terdisosiasi sehingga dapat merusak permeabilitas membran 

sel dan menyebabkan gangguan transport substrat dari system transport electron. 

Natrium benzoat juga dapat menghambat sistem enzim sel mikroorganisme. 

Misalnya pada bakteri dan yeast, enzim ikut serta dalam metabolisme asam asetat 

sehingga fosforilasi oksidatif terhambat (Davidson, 1993). 

Pada Tabel 2 terdapat daftar makanan yang menggunakan pengawet sintetis 

jenis natrium benzoat yang sering digunakan pada makanan.  

Tabel 2 Penggunaan Natrium Benzoat pada Makanan 

Pengawet Sintetis Makanan Batas Penggunaan 

Natrium Benzoat Kecap  600 mg/kg 
 Minuman Ringan 600 mg/kg 
 Acar Ketimun 1000 mg/kg 
 Margarin  1000 mg/kg 
 Saos Tomat 1000 mg/kg 
 Makanan Lain 1000 mg/kg 

Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 722/Menkes/Per/IX/1998 

Menurut Martati (2006), natrium benzoat memiliki aktivitas anti mikroba 

yaitu dengan masuk kedalam sel melalui dinding sel. Sehingga efektif jika 

digunakan dalam berbagai macam produk makanan diantaranya saos cabe dan 

saos tomat. Natrium Benzoat bekerja dengan cara merusak dinding sel atau 

membran sel. Hal ini akan mengakibatkan permeabilitas dari sel akan terganggu. 
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Sehingga dinding sel tidak menyaring zat-zat yang keluar masuk kedalam sel 

Menurut Davidson et al (1993). Natrium benzoat sering digunakan karena tingkat 

kelarutannya tinggi dan aktivitas pengawetannya optimum pada makanan dengan 

kondisi asam pada kisaran pH 2.5 sampai 4 (Fennema, 1996).  

Tujuan penambahan Natrium Benzoat dalam bahan makanan diantaranya : 

1) Memberi arti ekonomis dari pengawetan, 2) Memperpanjang umur simpan dan 

memperbaiki kualitas (warna dan cita rasa) bahan makanan yang diawetkan 

(Tranggono, 1990). 

2.3.2  Bahan Pewarna 

Warna merupakan salah satu faktor sensori yang dipakai oleh manusia 

untuk menilai suatu produk atau keadaan lingkungan. Menurut Enie (1986), dalam 

Ika (2009) bahwa mutu bahan pangan sangat tergantung pada beberapa faktor 

diantaranya adalah cita rasa, warna, tekstur, dan nilai gizinya. Disamping itu ada 

beberapa faktor yang lain seperti sifat mikrobiologisnya. Tetapi sebelum faktor-

faktor yang lain dipertimbangkan secara visual, faktor warna tampil terlebih 

dahulu dan kadang sangat menentukan mutu pangan tersebut. 

 Zat yang terdapat pada pangan dapat berasal dari: (a) pigmen yang secara 

alami terdapat pada tanaman dan hewan, sebagai contoh klorofil yang memberi 

warna hijau, karoten yang memberi warna jingga sampai merah, dan mioglobin 

yang memberi warna merah pada daging, (b) reaksi karamelisasi yang timbul bila 

gula dipanaskan sehingga akan memberikan warna cokelat sampai kehitaman, 

contohnya pada kembang gula karamel, atau pada roti bakar, (c) reaksi Maillard, 

yaitu reaksi antara gugus amino protein dengan gugus karbonil gula pereduksi, 
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reaksi ini memberikan warna gelap misalnya pada susu bubuk yang disimpan 

lama, (d) reaksi senyawa organik dengan udara (oksidasi) yang menghasilkan 

warna hitam pada permukaan buah-buahan yang telah dipotong dan dibiarkan 

terbuka beberapa waktu, dan (e) penambahan zat warna, baik alami maupun 

sintetik (Winarno, 1997). 

Pewarna sintetis memiliki keuntungan antara lain harga yang murah, 

mudah didapat dan penggunaannya yang relatif sedikit. Namun disisi 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). 

Penggunaan zat pewarna dalam pangan umumnya ditambahkan untuk 

menyeragamkan warna dan menambah daya tarik dan penerimaan suatu bahan 

pangan. Penggunaan zat pewarna dalam pangan perlu diwaspadai karena zat 
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pewarna yang diizinkan saja yang boleh digunakan. Peraturan mengenai bahan 

pewarna sintetis yang diizinkan untuk pangan dan minuman di Indonesia diatur 

dalam Permenkes No. 722/Menkes/Per/IX/1988 dapat dilihat dari dari Tabel 3. 

Sedangkan bahan pewarna yang dilarang digunakan di Indonesia diatur dalam 

Peraturan Menkes RI No. 239/Menkes/Per/V/1985 dapat dilihat pada Tabel 4. 

Menurut Winarno (1993), lebih dari 90% zat pewarna yang digunakan untuk 

pangan adalah zat pewarna sintetik dan ironisnya sering kali masih ditemukan 

produk pangan dan minuman yang mengandung zat pewarna nonpangan. 

Pemakaian zat pewarna yang tidak diizinkan ini akan membahayakan kesehatan. 

Bahan pewarna yang demikian disebut bahan kimia berbahaya (Winarno,1990). 

Zat pewarna yang diizinkan untuk digunakan pada makanan dapat dilihat pada 

Tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3. Zat Warna yang Diizinkan Digunakan 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) 
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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 margarin 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). 
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Berdasarkan rumus kimianya, pewarna sintetis dalam makanan menurut 

Joint FAO/WHO Expert Committe on Food Additives (JECFA) digolongkan 

dalam beberapa kelas yaitu azo, trarilmetana, quinolin, xanten, dan indigoid. 

Kelas azo merupakan pewarna sintetis yang paling banyak jenisnya dan mencakup 

warna kuning, oranye, merah, ungu dan coklat. Seain itu kelas triarilmetana yang 

mencakup warna biru dan hijau (Tranggono dkk, 1990). 

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 (Tjahyadi, 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. 
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Undang-Undang penggunaan zat pewarna 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 Amaranth 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 

Amarant sering ditambahkan pada pembuatan sirup, limun, saus, es mambo, 

bakpau, es cendol, es kelapa; Methanyl Yellow pada sirup, limun, pisang goreng, 

manisan manga/kedondong; Borax pada mie baso, kerupuk, tahu, batagor, pangsit 

(Tranggono dkk, 1990).  Zat pewarna sintetis yang dilarang penggunaannya dalam 

makanan dan minuman disajikan dalam Tabel 4. 
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Tabel 4. 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). 



24 
 

Rhodamin B adalah salah satu zat pewarna sintetik non pangan berwarna 

merah yang banyak disalahgunakan dalam pengolahan bahan pangan. Rhodamin 

B memiliki rumus molekul C28H31N2O3Cl dan berat molekul 479. Rhodamin B 

berbentuk kristal hijau atau serbuk ungu kemerahan, dapat larut dalam air, 

alkohol, HCL, NaOH dan menghasilkan warna merah kebiruan dan berflouresensi 

kuat (Sihombing, 1987). Zat warna ini memiliki banyak sinonim nama antara lain: 

D & C Red no.19, Food Red 15, Brilliant Pink B, ADC Rhodamin B, dan 

Rheonine B (Anonymous, 2006). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI  

No.722/Menkes/Per/IX/1988 tentang zat warna, Rhodamin B dinyatakan sebagai 

bahan berbahaya. Rhodamin B no. Indeks 45170 (C.I. Food red 15) bersifat 

karsinogenik dan menyerang hati. Rhodamin B bersifat toksik, menghambat 

pertumbuhan mencit, menyebabkan diare, urin berflouresensi, bahkan dapat 

menyebabkan kematian lebih awal sekalipun dosis yang digunakan cukup rendah 

(0,117 mg/kg berat badan) (Basrah, 1987). Umumnya pewarna ini digunakan 

untuk pewarna kertas, wol, dan sutra. 

2.4 Toksisitas Pewarna Sintetis dan Natrium Benzoat  

2.4.1 Toksisitas Pewarna Sintetis 

Bahan pewarna sintetis yang telah dihasilkan oleh para ahli kimia berasal 

dari coal-tar yang jumlahnya ratusan. Mula-mula para ahli teknologi ini tidak 

memikirkan pewarna buatan/sintetis coal-tar ada yang berbahaya bagi kesehatan 

manusia, dalam kenyataanya bahkan ada yang bersifat karsinogenik (Suryana, 

1991). 
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Menurut Ahaditomo (1991), pemakaian bahan pewarna pangan sintetis 

dalam pangan walaupun mempunyai dampak positif bagi produsen dan 

konsumen, diantaranya dapat membuat suatu pangan lebih menarik, meratakan 

warna pangan dan mengembalikan warna yang hilang atau berubah selama 

pengolahan, ternyata dapat pula menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan 

bahkan mungkinmemberi dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Beberapa 

hal yang mungkin member dampak negatif tersebut terjadi bila : 

a. Bahan pewarna sintetis ini dimakan dalam jumlah kecil, namun 

berulang. 

b. Bahan pewarna sintetis dimakan dalam jangka waktu lama. 

c. Kelompok masyarakat luas dengan daya tahan berbeda-beda, yaitu 

tergantung pada umur, jenis kelamin, berat badan, mutu pangan 

sehari-hari, dan keadaan fisik. 

d. Berbagai lapisan masyarakat yang mungkin menggunakan bahan 

pewarna sintetis secara berlebihan. 

e. Penyimpanan bahan pewarna sintetis oleh penjual bahan kimia 

yang tidak memenuhi syarat. 

2.4.2 Toksisitas Natrium Benzoat 

 Natrium dan asam benzoat adalah bahan yang digunakan sebagai 

pengawet  makanan yang apabila diberikan pada takaran yang rendah tidak 

menimbulkan efek atau gangguan pada tubuh konsumen. Winarno (1997), 

menyatakan bahwa dalam tubuh terdapat mekanisme detoksifikasi terhadap asam 

benzoat. Asam benzoat akan bereaksi dengan glisin menjadi asam hipurat yang 

akan dibuang oleh tubuh sebagai urin. 
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 Menurut Gamer (1957), dalam Alimi (1986) menyatakan bahwa jika 

takaran tersebut dinaikkan melebihi harga ambang, maka akan menimbulkan efek 

sistemik dan salisilat. Gejala yang terlihat berupa sakit pada lambung gastrinis dan 

enteritis asma, urticaria, rhinitis atau Anophylactic shock. Lebih parah lagi jika 

buang air besar akan disertai dengan bekuan darah.  

2.5   Analisa Total Mikrorganisme Metode TPC  

 Analisa TPC merupakan analisa tentang jumlah bakteri yang ada pada 

bahan pangan. Dimana jumlah bakteri tersebut menunjukkan mutu dari bahan 

pangan tersebut. 

Menurut Oxoid, (1992) menyatakan bahwa metode yang umum digunakan 

dalam analisa total mikroba adalah TPC. TPC dimaksudkan untuk menunjukkan 

jumlah mikroba dalam suatu produk. Prinsip TPC adalah jika sel mikroba yang 

masih hidup ditumbuhkan dalam medium agar, maka sel mikroba tersebut akan 

berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung oleh mata. 

Sedangkan jenis medianya  Plate Count Agar (PCA). Secara rinci petunjuk 

analisa dan perhitungan TPC akan ditunjukkan pada lampiran 3. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian dan Laboraturium Sentral 

Ilmu hayati (LSIH) Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini mulai 

dilaksanakan pada bulan Juli - September 2011. 

3.2. Alat dan Bahan 

Bahan  utama yang digunakan adalah cabe giling. Cabe giling diperoleh dari 

8 penjual cabe giling yang berdagang di pasar tradisional di kota Malang, 

sehingga diperoleh 8 sampel cabe giling. 

Bahan yang digunakan untuk analisa meliputi : benang wol berwarna putih, 

Ammonium Hydroksida (NH4OH), Alkohol 70%, kertas saring Whatman No. 42, 

eter, FeCl3 0,5%,   H2SO4 pekat, HCL pekat, NaOH 10%, khloroform, asam 

asetat, Natrium  sitrat, Etanol, pH universal, KSCn, HNO3, ammonia, aquadest, 

pengencer steril, dan  PCA. 

 Alat – alat digunakan dalam penelitian ini adalah mortar, timbangan, 

Erlenmeyer, beaker glass, gelas ukur, corong pemisah, kompor listrik, kuvet, 

kertas saring, batang pengaduk, spektrofotometer, cawan petri, pipet tetes, bak 

kromatografi, gunting, penangas air, pipet ukur  10 ml, PH meter, karet hisap, 

buret, statif, dan inkubator. 
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3.3 Metode Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian non hipotesis, sehingga penelitiannya tidak perlu 

merumuskan hipotesis. Penelitian deskriptif  terbatas pada usaha mengungkapkan 

suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat 

sekedar untuk mengungkapkan fakta. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya (Zulnaidi, 2007). Penelitian 

dilakukan dengan pengulangan sebanyak tiga kali. 

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 dan besarnya sampel minimum 10% dari jumlah 

satuan-satuan elementer dari populasi (Singarimbun dan Effendi, 1995).  

Pengambilan sampel dilakukan di delapan penjual cabe giling yang 

berdagang di pasar tradisional kota Malang (Pasar Besar, Pasar Sukun, Pasar 

Dinoyo, Pasar Kasin, Pasar Tawangmangu, Pasar Kebalen, Pasar Jombang). 

Penjual dipilih secara acak yang dapat dilihat pada Tabel 5. Sebelumnya 

dilakukan survei / pendataan cabe giling dan kemudian dipilih delapan penjual 
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yang lokasi berdagangnya berbeda sehingga diharapkan produknya tidak berasal 

dari produsen yang sama. 

Tabel 5. Pengambilan Sampel Penelitian 

Lokasi Pasar 
Jumlah 
pasar 

Jumlah 
populasi 

Jumlah 
Sampel 

kecamatan Blimbing  dan 
Lowok Waru  5 4 2 
Kecamatan Kedung Kandang 
dan  Sukun 9 13 3 
kecamatan Klojen  16 15 3 
Total 30 32 8 

 

3.4.2 Analisa Sampel  

 Pada penelitian ini akan dilakukan analisa sampel sebagai berikut : 

1. Analisa pewarna sintetis (Rhodamin B) secara kualitatif  dan  kuantitatif 

2. Analisa pengawet (Natrium Benzoat) secara kualitati dan kuantitatif 

3. Analisa Kadar Garam (NaCl) 

4. Analisa Kadar Air 

5. Analisa pH 

6. Analisa Total Mikroorganisme 

 

3.5 Analisa Data  

 Data yang diperoleh akan diolah terlebih dahulu. Setelah diolah maka akan 

dibandingkan terlebih dahulu dengan standar mutu yang berlaku. Kemudian 

dibahas secara deskriptif berdasarkan teori yang ada sehingga didapatkan 

kesimpulan. 
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3.6 Diagram Alir Proses Penelitian 

  

    

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

                      Gambar 4. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

Analisa Kimia 
• Uji Pewarna sintetis Rhodamin B secara kualitatif  
• Uji  Pewarna sintetis  Rhodamin B secara kuantitatif 
• Uji  Pengawet  sintetis, yaitu Na-Benzoat secara kualitatif  
• Uji  Pengawet  sintetis, yaitu Na-Benzoat secara kuantitatif 
• Uji Kadar Garam (NaCl) 
• Uji Kadar Air 
• Uji pH 
Analisa Mikrobiologi 
• Total mikroba 

  

Hasil analisa 

8 Sampel Cabe Giling 

 

Pengambilan Sampel 

Survei produk 

Dibandingkan dengan SNI dan Permenkes 
RI No 722/ Menkes/ Per/ IX/ 1988 

 

Pasar Besar,  Sukun, Dinoyo,  
Kasin, Tawangmangu, 
Kebalen, Jombang 

Kesimpulan 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pelaksanaan Survei 

Penelitian survei dilakukan melalui penyebaran kuisioner dengan 

responden yaitu pedagang cabe giling di pasar tradisional kota Malang. Kuisioner 

ini terdiri dari pertanyaan yang berisi tentang profil penjual dan usaha, asal cabe 

giling yang dijual oleh pedagang, bahan baku dan bahan tambahan pembuatan 

cabe giling, cara penanganan cabe giling yang dijual, dan cara penyimpanan cabe 

giling yang tidak habis dalam penjualan sehari. Kuisioner dapat dilihat pada 

lampiran 7. 

Wilayah Survei cabe giling dilakukan di pasar tradisional di kota Malang. 

Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 3 kali dibeberapa di pasar tradisional 

kota Malang yaitu pasar Jombang, pasar Kasin, pasar Sukun, pasar Besar, pasar 

Kebalen, pasar Tawangmangu, dan pasar Dinoyo dengan jumlah sampel sebanyak 

delapan sampel tiap ulangan. Hasil dari kegiatan survei dengan penyebaran 

kuisioner dapat dilihat pada Lampiran 8. 

4.2  Kondisi Umum Pedagang Cabe Giling di Kota Malang 

4.2.1 Profil dan Skala Usaha Pedagang Cabe Giling di Kota Malang  

 Berdasarkan data hasil survei pada para pedagang cabe giling, pedagang 

cabe giling di kota Malang di dominasi merata oleh pria dan sebagian lagi berjenis 

kelamin wanita. Sebagian besar (63%) pedagang cabe giling di pasar tradisional di 

kota Malang memiliki pendidikan terakhir sekolah menengah atas. Persentase 
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tingkat pendidikan pedagang cabe giling dapat dilihat pada Gambar 5. Data hasil 

kuisioner selengkapnya disajikan pada Lampiran 8. 

 

          Gambar 5. Grafik Persentase Tingkat pendidikan pedagang cabe giling 

Pengalaman pedagang cabe giling dalam menjalankan usahanya 

bervariasi. Sebagaian besar  para pedagang cabe giling telah berjualan cabe giling 

lebih dari 5 tahun (Gambar 6). Semua responden menyatakan bahwa usaha yang 

dikelola adalah usaha sendiri Pedagang umumnya berjualan mulai dari pagi 

sampai siang. Namun ada pula yang berjualan mulai pagi hingga sore hari. 

Pedagang yang berjualan hingga sore hari berlokasi di Pasar Besar karena pasar 

tergolong pasar yang cukup besar. 

 

Gambar 6. Grafik Persentase Jangka Waktu Menekuni Usaha Berjualan 
Cabe Giling 
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Volume cabe giling yang dijual pedagang perhari cukup variatif. Sebagian 

besar pedagang menjual cabe giling 5-10 kg per hari, sedangkan hanya sebagian 

kecil pedagang yang menjual cabe giling lebih dari 10 kg per hari. Rata-rata harga 

cabe giling yang beredar di pasar tradisional di kota Malang adalah Rp.2000-

Rp.3000 per porsi. 

4.2.2 Produksi Cabe Giling 

Pedagang cabe giling di kota Malang memproduksi sendiri cabe giling 

yang mereka jual. Berdasarkan hasil survei, cabe giling yang dijual di pasar 

tradisional di kota Malang berbahan baku utama cabe merah yang diolah dengan 

penambahan air dan garam (Lampiran 8). 

Seluruh pedagang selain menggunakan cabe merah juga menggunakan 

bahan baku garam. Garam yang digunakan umumnya garam kasar, karena alasan 

lebih ekonomis dibanding garam halus (garam meja). Menurut Nasoetion dan 

Karyadi (1988), garam kasar dibuat tanpa proses pemurnian (refining) yang baik 

dan umumnya dilakukan secara sederhana sehingga sering kali terdapat 

kontaminasi fisik  seperti pasir, kotoran plastik, dan bebatuan kecil. Hal ini dapat 

berdampak pada cabe giling yang dibuat karena bahan baku yang baik akan 

menghasilkan produk yang baik. Tujuan utama pedagang menambahkan garam 

untuk memperlambat kerusakan cabe giling yang mereka jual namun tidak 

memberi rasa yang terlalu asin. Para pedagang cabe giling pada umumnya 

mengetahui penambahan garam yang mereka lakukan karena mereka 

menggunakan garam dalam kemasan ukuran tertentu sehingga ukuran 

penambahan dapat dinyatakan dalam jumlah yang jelas. Mereka mengaku 
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penambahan berkisar 70-120 g/kg cabe (7-12%). Selebihnya para pedagang tidak 

mengetahui secara pasti berapa banyak (g/kg) jumlah garam yang mereka 

tambahkan. Hal ini disebabkan ketidakbakuan satuan pengukuran yang mereka 

gunakan. Mereka umumnya menambahkan garam dalam takaran sendok makan.  

Hasil survei juga menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang 

menambahkan air pada cabe giling yang mereka jual. Alasan mereka 

menambahkan air adalah untuk mempermudah proses penggilingan dan 

memperoleh cabe giling yang tidak terlalu bulky, diperoleh rendemen lebih 

banyak dan menguntungkan mereka. Namun ada pula pedagang yang tidak 

menambahkan air pada cabe gilingnya karena merasa cabe sudah cukup berair 

saat penggilingan dan mereka justru beranggapan penambahan air akan 

menghasilkan cabe giling yang encer. 

Berdasarkan pengamatan seluruh pedagang cabe giling menjual cabe 

gilingnya dengan cara dicurah dalam wadah dan baru ditempatkan di kantung 

plastik saat konsumen membeli. Wadah tempat cabe giling tersebut biasanya 

terbuat dari plastik seperti stoples atau bak plastik tanpa ditutup. Hal ini dapat 

memberi peluang besar terjadi kontaminasi fisik seperti debu, maupun 

kontaminasi biologi seperti bakteri, kapang, kamir, serta parasit. 

Cabe giling di pasar tradisional, seringkali tidak habis terjual dalam satu 

hari, tergantung hari-hari tertentu seperti hari raya besar dan sebagainya. 

Pedagang tersebut umumnya menyimpan sisa cabe giling yang tersisa di kios 

mereka, hanya dalam wadah tertutup tanpa diberi es. Umumnya wadah yang 

digunakan para pedagang untuk menyimpan cabe giling  yang tersisa adalah 



35 
 

ember plastik atau stoples tertutup. Meski wadah tertutup dapat mengurangi 

kontaminasi debu, mikroba, serta parasit selama penyimpanan, namun kondisi 

suhu ruang tidak dapat menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk selama 

penyimpanan, sehingga cara ini kurang efektif menghambat kerusakan. Menurut 

Gaman dan Sherrington (1981), penyimpanan pangan pada suhu rendah dapat 

mengendalikan pertumbuhan mikroba. Alterrnatif yang dapat diupayakan adalah 

sebaiknya pedagang menyimpan cabe giling tersebut di dalam kantung plastik dan 

dimasukkan kedalam wadah yang berisi es, sehingga dapat memperlambat 

kerusakan cabe giling.  

 
Gambar 7. Grafik Persentase Cara penyimpanan cabe giling yang tidak 

habis terjual 

Ada pula pedagang membawa cabe giling sisa kerumahnya untuk 

disimpan dalam lemari es. Hal ini mereka lakukan untuk menjaga mutu cabe 

giling tidak mudah rusak. Tindakan ini sudah tepat dilakukan pedagang karena 

proses pendinginan dapat memperlambat reaksi-reaksi dalam bahan pangan, 

begitu pula dengan proses perkembangbiakan mikroba menjadi terhambat. 
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Hampir semua lemari es dioperasikan pada suhu 1-5 oC dan dapat dipakai sebagai 

tempat penyimpanan jangka pendek (Gaman dan Sherrington, 1981).  

Cabe giling yang tersisa biasanya disimpan untuk dijual esok harinya. 

Tindakan ini dilakukan para pedagang untuk menghindari kerugian dibandingkan 

jika mereka harus membuang cabe giling setiap kali tidak terjual habis dalam satu 

hari. Sebagian besar para pedagang menjual sisa cabe giling tersebut tanpa 

dicampur dengan cabe giling yang baru dan segar. Pedagang tidak mencampur 

antara cabe giling yang sisa dan cabe giling yang baru untuk dijual kembali 

karena hal ini dapat menurunkan mutu cabe giling yang baru secara keseluruhan. 

Gambar 8. Grafik Persentase Cara Perlakuan Cabe Giling yang Tidak Habis 
Terjual 

Cabe giling yang beredar di pasar tradisional di kota Malang menurut 

pedagang dapat bertahan 2 hingga 7 hari. Mereka akan mengurangi produksi jika 

merasa masih memiliki banyak stok cabe giling. Mereka membuat cabe giling 

sesuai dengan kondisi pasar. Mereka menyediakan cabe giling secukupnya dan 
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baru akan menambah kuantitas produksi mereka jika persediaan yang di display 

sudah sedikit atau habis sama sekali.  

Perbedaan daya tahan cabe giling di pasar dapat dipengaruhi beberapa 

faktor diantaranya cara penanganan bahan baku, proses pengolahan, 

penyimpanan, dan pemasaran yang dilakukan masing-masing pedagang. 

Kandungan nutrisi pada cabe serta kondisi pasar tradisional yang kondusif 

terhadap kontaminasi dapat menjadi faktor penyebab kerusakan cabe giling 

sehingga cabe giling tidak dapat bertahan lama. Pananganan bahan baku dan 

proses pengolahan yang dilakukan dengan baik dapat mengurangi jumlah mikroba 

awal pada cabe giling. 

4.2.3 Upaya Pedagang Untuk Menjamin Keamanan Cabe Giling 

 Berdasarkan tingkat pendidikan (Gambar 4), sebagian besar pedagang 

diperkirakan sudah mengerti pentingnya menjaga kebersihan. Hal ini diperkuat 

dengan pengakuan para pedagang dalam kuisioner mengenai upaya menjaga 

kebersihan cabe giling yang mereka jual. 

Usaha para pedagang dalam menjaga kebersihan cabe giling antara lain 

dengan menggunakan bahan baku yang segar dan bersih, mencuci tangan, 

membersihkan kios/tempat mereka berjualan, membersihkan alat seperti mesin 

penggiling cabe, sendok, wadah penampumg dan bahan utama yaitu cabe yang 

akan digiling. Meski demikian, upaya-upaya pembersihan yang mereka lakukan 

masih kurang tepat karena belum memenuhi cara sanitasi yang benar. 

Menurut Winarno (1993), semua peralatan yang mempunyai peluang 

bersentuhan dengan bahan pangan harus selalu dijaga dalam keadaan bersih. 
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Peralatan-peralatan seperti bejana, pisau, penggilingan, pengaduk, talenan, panci 

dan piring perlu digosok, dicuci dengan detergen dan air hangat kemudian dibilas 

dengan air bersih. Para pedagang sebagian besar  telah menggunakan air dengan 

sabun untuk membersihkan alat pada cabe giling mereka. Sebaliknya  saat mereka 

mencuci tangan, mereka melakukannya tanpa sabun. Gambar 8 menunjukkan 

sebagian besar pedagang sudah membersihkan alat dan bahan Sesudah berjualan. 

 

Gambar 9. Grafik Persentase Waktu Pedagang Membersihkan  

Alat dan Bahan 

Umumnya pedagang membersihkan alat seperti sendok, pengaduk, wadah 

bak plastik dan bahan dengan air tergenang yang ditempatkan dalam wadah 

seperti bak plastik atau ember, kecuali mesin penggiling dibersihkan dengan cara 

menyiramnya dengan air yang dialirkan dari kran, sisanya membersihkan alat dan 

bahan dengan langsung mengalirkan air dari selang tersebut atau menyiramkan air 

dengan gayung ke alat dan bahan yang akan dicuci tindakan pedagang yang 

mencuci dengan air tergenang dapat dikatakan kurang tepat, karena air yang 

tergenang ini dapat menjadi sumber kontaminasi bagi peralatan.  
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Penanganan air pencuci yang baik sangat diperlukan karena itu sebaiknya 

pedagang menggunakan air yang dialirkan langsung dari kran atau dialirkan 

(disiram) menggunakan gayung dan menggunakan sabun untuk mencuci 

peralatan, atau jika tetap menggunakan air tergenang maka sebaiknya air pencuci 

sering diganti untuk mengurangi peluang terjedinya kontaminasi. Frekuensi 

penggunaan air tersebut harus dibatasi hanya untuk sekali penggunaan saja dan 

jumlah air harus menggenangi seluruh bagian bahan atau alat yang dicuci. 

4.3    Analisa Rhodamin B 

Rhodamin B merupakan pewarna non pangan yang masih sering disalah 

gunakan oleh masyarakat. Pemeriksaan laboratorium terhadap sampel cabe giling 

dilakukan dengan metode kertas kromatografi. Metode ini adalah untuk 

menentukan secara kualitatif kandungan pewarna sintetis pada cabe giling. Untuk 

menentukan jenis pewarna sintetis dalam prosedur ini, dapat diketahui dari nilai 

Rf, yang diperoleh dengan menghitung jarak rambatan senyawa (D) dan jarak 

rambatan eluen (L) bercak-bercak noda yang timbul kemudian dibandingkan 

dengan standar Rf pewarna sintetis, jika nilainya mendekati nilai standar berarti 

merupakan zat warna yang dimaksud. Pengujian dilakukan sebanyak tiga kali 

ulangan tiap sampel. 

Hasil analisa menunjukkan cabe giling yang dijual di tujuh pasar tradisional 

kota Malang tidak menggunakan zat pewarna. Data hasil analisa dapat dilihat 

pada Tabel 6.  
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Tabel 6. Data Hasil Analisa Pewarna Sintetik Rhodamin B. 

Sampel Lokasi Jual Uji Kromatografi Jenis Hasil 
A1 Pasar Jombang _ _ Negatif 
A2 Pasar Kasin _ _ Negatif 
A3 Pasar Sukun _ _ Negatif 
A4 Pasar Besar _ _ Negatif 
A5 Pasar Kebalen _ _ Negatif 
A6 Pasar Kebalen _ _ Negatif 
A7 Pasar Tawangmangu _ _ Negatif 
A8 Pasar Dinoyo _ _ Negatif 

 

Hasil analisa pewarna sintetik menunjukkan negatif untuk semua sampel. 

Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 

239/Menkes/Per/IX/85 bahwa Rhodamin B telah dilarang penggunaannya sebagai 

zat pewarna dalam makanan. 

Penggunaan zat pewarna yang dilarang dapat menimbulkan gangguan 

kesehatan walaupun kadar yang terkandung di dalam makanan atau minuman 

dalam jumlah yang sangat rendah (Winarno, 1992). Pemakaian bahan pewarna 

sintetik dalam makanan walaupun mempunyai dampak positif bagi produsen dan 

konsumen, juga dapat memberikan efek yang buruk bagi kesehatan konsumen 

(Winarno dan Sulistyowati, 1994 dalam Chahaya, 2003).  

Hasil penelitian Siswati dan Slamet (2000) menunjukkan pemberian 

Rhodamin B dengan konsentrasi 150, 300, 600 ppm berakibat terjadinya 

kerusakan pada jaringan hati. Kerusakan ditandai dengan piknotik dan 

hiperkomatik dari nucleus, degenerasi lemak, dan sitolisis hingga terjadi 

perubahan bentuk sel hati menjadi nekrosis, dan disintegrasi jaringan sekitarnya. 
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Selain itu melalui peraturan menteri kesehatan no. 239/Menkes/per/IX/85 

pemerintah melarang penggunaan Rhodamin B dalam pangan. 

Adapun sentawa-senyawa dari zat pewarna dibawa ke dalam darah melalui 

berbagai bentuk antara lain (Chahaya, 2003) : sebagai molekul yang tersebar 

bebas dan melarut di dalam plasma, sebagai molekul-molekul yang tersebar 

(reversible) dengan protein dan konstituen dalam serum dan sebagai molekul 

bebas dan terikat tanpa mengandung eritrosit dan unsur pembentuk darah. 

4.4  Analisa Natrium Benzoat 

  Natrium benzoat merupakan salah satu pengawet yang umum 

digunakan di masyarakat sebagai antibasi (Winarno, 1993). Analisis natrium 

benzoat dilakukan karena produk olahan cabe seperti saus cabe biasa 

menggunakan natrium benzoat sebagai pengawet. Selain itu, berdasarkan survei 

daya tahan cabe giling  yang dapat bertahan hingga 7 hari tetapi dengan kondisi 

penanganan pengolahan yang sangat sederhana, maka dalam penelitian ini 

dilakukan analisis natrium benzoat yang mungkin ditambahkan pedagang. Kadar 

benzoat pada cabe giling adalah 319-491 (ppm).  Data hasil analisa dapat dilihat 

pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Rerata Kadar Natrium Benzoat pada Cabe Giling 

 
         Sampel 

 
Lokasi Jual 

Kadar Natrium 
Benzoat (ppm) 

A1 Pasar Jombang 319 
A2 Pasar Kasin 399 
A3 Pasar Sukun 371 
A4 Pasar Besar 457 
A5 Pasar Kebalen 433 
A6 Pasar Kebalen 405 
A7 Pasar Tawangmangu 458 
A8 Pasar Dinoyo 491 

 

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 7 semua sampel cabe giling 

komersial positif menggunakan natrium benzoat sebagai pengawet. Kadar natrium 

benzoat tertinggi terdapat pada sampel A8 sebesar 491 ppm dan terendah adalah 

sampel A1 sebesar 319 ppm.  

Hasil analisis ini ternyata bertolak belakang dengan jawaban para 

pedagang pada saat menjawab kuisioner bahwa mereka tidak menggunakan 

pengawet. Hal ini diperkirakan karena mereka tidak mengetahui bahan yang 

mereka gunakan adalah salah satu jenis pengawet pangan. Secara fisik, natrium 

benzoat mirip dengan garam meja, sehingga kemungkinan pedagang mengenalnya 

sebagai garam. Natrium benzoat diperjualbelikan secara eceran di pasar, dikemas 

dalam kantung plastik dan tidak disertai label. 

Natrium benzoat digunakan pedagang sebagai pengawet diperkirakan 

karena alasan lebih ekonomis dibandingkan penggunaan garam dapur yang harus 

ditambahkan dalam jumlah banyak. Selain itu natrium benzoat tidak berbau dan 

tidak menimbulkan rasa asin seperti halnya jika menggunakan garam NaCl 

sebagai pengawet. 
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Kontradiksi antara jawaban dan hasil analisi laboratorium mungkin juga 

disebabkan karena pedagang khawatir jawaban mereka akan merugikan dan usaha 

mereka, sehingga mereka lebih memilih jawaban tidak menggunakan pengawet 

pada cabe gilingnya. Ketika pedagang ditanya apakah menggunakan pengawet 

dalam cabe giling, pemahaman mereka tentang pengawet adalah boraks dan 

formalin yang selama ini ramai diberitakan sebagai pengawet berbahaya, sehingga 

mereka menjawab tidak menggunakan bahan pengawet dalam cabe giling mereka. 

Hasil analisis ragam pada taraf 5% (Lampiran 10) menunjukkan kadar 

natrium benzoat cabe giling komersial berbeda nyata antar pedagang yang 

berbeda. Pada tabel 7 menunjukkan penggunaan benzoat tidak melebihi batas 

yang diizinkan. Batas penggunaan benzoat yang diizinkan di Indonesia adalah 

tidak melebihi  1000 ppm (Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/1998) 

penggunaan natrium benzoat yang berlebihan dapat menimbulkan keracunan yang 

ditandai gejala pusing, mual, dan muntah (Davidson et al., 1993). Pengawasan 

terhadap penggunaan benzoat pada cabe giling perlu dilakukan secara terpadu 

antara pedagang, pengelola pasar dan Dinas Kesehatan kota Malang agar tidak 

merugikan konsumen. 

Kasus penggunaan benzoat yang melebihi batas ditemukan pada 7.93% 

pangan yang diuji Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM, 2007). 

Hal ini menunjukkan perlu diberikan penyuluhan tentang pengetahuan tentang 

batas  penggunaan bahan tambahan pengawet dan pengawasan terhadap produsen 

pangan agar tidak merugikan konsumen. 
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4.5 Analisa Kadar Air 

Hasil analisa kadar air pada cabe giling berkisar 80.5 – 85.4 % (b/b). Hasil 

analisis ragam pada taraf 5% (Lampiran 12) menunjukkan kadar air cabe giling 

berbeda nyata antar pedagang yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan perbedaan 

varietas cabe yang digunakan dan volume penambahan air pada cabe giling yang 

dijual. Hasil data analisa kadar air cabe giling dapat dilihat dalam Tabel 8. 

Tabel 8. Rerata Kadar Air  pada Cabe Giling 

Sampel Lokasi Jual      Kadar Air (%) 
A1 Pasar Jombang             80.5 
A2 Pasar Kasin             84.4 
A3 Pasar Sukun 82.8 
A4 Pasar Besar 83.4 
A5 Pasar Kebalen 85.3 
A6 Pasar Kebalen 85.4 
A7 Pasar Tawangmangu 83.8 
A8 Pasar Dinoyo 82.9 

 

Beberapa pedagang mengaku menambahkan air  ke dalam cabe gilingnya, 

kecuali pedagang cabe giling A4, A7, A8 tidak menambahkan air ke dalam cabe 

giling yang mereka jual. Cabe giling yang tidak diberi tambahan air ini memang 

memiliki kadar air yang lebih rendah dibandingkan dengan sampel lainnya, 

penambahan air yang dilakukan para pedagang umumnya tidak dengan takaran 

tertentu. Meskipun pedagang A1 dan A3 menambahkan air pada cabe gilingnya, 

kadar air terukur pada cabe giling A1 dan A3 menunjukkan angka yang lebih 

rendah dibandingkan cabe giling lainnya yang ditambahkan air dan tidak jauh 

berbeda dengan kadar air cabe giling tanpa penambahan air. Hal ini dapat 

disebabkan perbedaan varietas cabe yang digunakan dan penambahan air yang 



45 
 

dilakukan pedagang A1 dan A3 hanya secukupnya (tanpa takaran tetap) dan 

relative lebih sedikit dibandingkan penambahan air yang dilakukan oleh pedagang 

yang lain. 

Kadar air cabe utuh menurut Setiadi (1987) adalah 87.0-90.0% (b/b). 

kadar ini lebih tinggi dibandingkan kadar air cabe giling komersial. Hal ini 

menunjukkan bahwa di dalam cabe giling terdapat total padatan yang lebih tinggi 

dibandingkan cabe utuh. Padatan ini dapat berasal dari adanya penambahan 

garam. Selain itu, berdasarkan pengamatan, para pedagang juga menjual bumbu 

giling lainnya seperti bawang putih giling, bawang merah giling, dan sebagainya. 

Residu bumbu pada alat penggilingan yang tidak dibersihkan dengan benar dapat 

menyumbangkan padatan pada cabe giling. Keberadaan residu ini juga terbukti 

dari beberapa sampel cabe giling yang memiliki aroma bawang putih. 

4.6 Analisa Kadar Garam (NaCl) 

Garam dapur (NaCl) sudah sejak lama dikenal masyarakat sebagai 

pemberi rasa asin dan dapat mencegah kebusukan. Garam termasuk bahan 

pengawet GRAS (Generally Recognize as Safe) sehingga aman dan tidak berefek 

toksik (Davidson et al., 1993). Kadar garam pada cabe giling rata-rata berkisar 

505-934 mg/kg. Hasil data analisa kadar air cabe giling dapat dilihat dalam 

Gambar 10. 
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Gambar 10. Grafik Rerata Kadar NaCl pada Cabe Giling 

Kadar garam yang dimiliki masing-masing sampel ternyata berbeda nyata 

pada taraf 5%. Hasil ini ditunjukkan pada analisis ragam pada taraf 5% (Lampiran 

11). Hal ini dapat disebabkan perbedaan kadar penambahan garam yang dilakukan 

para pedagang.  Berdasarkan survei pada tahap awal, pedagang A1, A2 dan A6 

merupakan pedagang yang menambahkan garam tanpa takaran tertentu. 

Sedangkan untuk sampel A3, A4, A5, A7 dan A8 pedagang mengaku 

menambahkan garam dengan takaran tertentu yaitu ±70-120 g/kg cabe utuh yang 

digiling.  

Hasil analisis dari Gambar 10. Kadar garam tertinggi (934 mg/kg) dimiliki 

oleh cabe giling A4, sedangkan cabe giling dengan kadar garam terendah adalah 

sampel A3 (505 mg/kg). Penambahan garam dilakukan para pedagang untuk 

memperlambat kerusakan cabe giling yang mereka jual tetapi diusahakan tidak 

menimbulkan rasa yang terlalu asin.   
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Kadar garam yang terukur pada sampel A3, A4, A5, A7 dan A8 lebih 

rendah dibandingkan dengan pengakuan mereka. Hal ini dapat disebabkan garam 

yang ditambahkan memiliki mutu kurang baik sehingga mengandung NaCl yang 

tidak murni dan masih mengandung mineral dan campuran lainnya yang mungkin 

berasal dari kontaminan fisik yang dapat menambah bobot garam, sedangkan 

yang terukur pada penelitian ini hanya kadar garam NaCl. 

4.7 Analisa pH 

Hasil dari pengamatan nilai rata-rata pH cabe giling komersial berkisar 

4,6-5,3. PH tertinggi terdapat pada sampel A1 (5.1) sedangkan pH terendah 

terdapat pada sampel A5 (4.6). Hasil data analisa PH cabe giling dapat dilihat 

dalam Gambar 11. 

 

Gambar 11. Grafik Rerata PH pada Cabe Giling 
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Berdasarkan  hasil analisis ragam pada taraf 5% (Lampiran 13), pH cabe 

giling antar pedagang berbeda. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor seperti 

perbedaan varietas cabe yang digunakan, derajat kematangan cabe, dan 

penanganan selama pengolahan hingga tata cara penjualan cabe giling yang 

dilakukan para pedagang tersebut. Menurut Supardi dan Sukamto (1999), bakteri 

pembentuk spora akan terhambat pertumbuhannya pada pH <4.5 

Cabe giling merupakan hasil olahan cabe merah (termasuk kelompok 

sayur-sayuran) sehingga pH cabe giling berada pada kisaran pH sayur-sayuran 

yang tergolong pangan pH rendah. Menurut Fardiaz (1992), berdasarkan nilai pH 

dan keasaman, pangan dikelompokkan menjadi pangan berasam rendah (pH 

>4.5), pangan berasam sedang (pH 3.7-4.5), dan pangan berasam tinggi (pH <3.7). 

berdasarkan hasil pengamatan nilai pH, cabe giling termasuk kelompok pangan 

berasam rendah karena memiliki pH >4.5. Mikroba seperti kapang, kamir, bakteri 

lainnya dapat tumbuh pada makanan berasam rendah. 

4.8 Analisa Total Mikroba 

Total mikroba dapat dijadikan indikator kebusukan, sehingga 

mencerminkan mutu dan sebagai indikator daya simpan bahan pangan. 

Kontaminasi mikroba pada pangan dapat menyebabkan perubahan kimia dan 

dapat menimbulkan bau tak sedap akibat aktivitas dan hasil metabolit mikroba 

kontaminan. Data hasil analisa dapat dilihat pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Rerata Total Mikroba  pada Cabe Giling 

 
        Sampel 

 
     Lokasi Jual 

      Total Mikroba 
          (kol/g) 

A1 Pasar Jombang        6.8 x 105 

A2 Pasar Kasin        9.6 x 105 

A3 Pasar Sukun        7.5 x 104 

A4 Pasar Besar        7.3 x 106 

A5 Pasar Kebalen        1.3 x 107 

A6 Pasar Kebalen        8.2 x 106 

A7 PasarTawangmangu        6.4 x 106 

A8 Pasar Dinoyo        3.7 x 105 

Berdasarkan hasil analisa jumlah total mikroba cabe giling komersial 

berbeda antar pedagang yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan komposisi cabe 

giling (pH, kadar air, kadar garam, dan kadar benzoat) tiap pedagang berbeda 

pula. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba pada cabe giling. 

Kandungan nutrisi yang terkandung dalam cabe dapat menjadi sumber nutrisi bagi 

pertumbuhan mikroba. Senyawa antimikroba  yang terkandung dalam cabe 

(capsaicin)  diduga mengalami penguapan saat penggilingan sehingga tidak dapat 

menghambat pertumbuhan mikroba pada cabe. Menurut Puseglove et al. (1981), 

capsaicin  dapat menguap pada suhu >650C dan menurut Rukmana dan Yuniarsih 

(2005), selama penggilingan cabe merah terjadi kenaikan suhu hingga mencapai 

80-900C. 

Tingginya jumlah mikroba pada cabe giling dapat disebabkan mutu bahan 

baku (cabe utuh) yang kurang baik. Menurut Feng (1997), sayuran segar 

umumnya mengandung mikroba dalam jumlah yang tinggi yaitu sekitar 102-106 

koloni/g, sedangkan total mikroba cabe giling yang ada mencapai 107 koloni/g. 
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tingginya mikroba juga dapat disebabkan karena kontaminasi dari pedagang, 

peralatan serta air yang digunakan untuk campuran cabe giling maupun mencuci 

peralatan dan bahan.  

Sejauh ini belum ada standar mengenai batas maksimal kandungan total 

mikroba pada cabe giling. Jika dibandingkan dengan syarat mutu total mikroba 

saus cabe yang tidak boleh melebihi 1.0 x 105 koloni/g (SNI 01-2976-1992), maka 

hanya cabe giling A3 yang memenuhi syarat tersebut. Kandungan total mikroba 

yang tinggi pada cabe giling dibandingkan dengan standar saus cabe dikarenakan 

pengolahan cabe giling tidak mendapat proses panas yang dapat menurunkan 

jumlah mikroba awal dan tidak ada pengaturan pH seperti halnya pada 

pengolahan saus cabe. Kisaran pH cabe giling dalam penelitian ini merupakan pH 

kritis dimana mikroba masih dapat tumbuh. Menurut Syarief dan Halid (1993), 

umumnya mikroba dapat tumbuh baik pada pH 6-8. Selain itu kondisi suhu 

tempat berjualan adalah suhu ruang yang merupakan suhu mikroba dapat tumbuh 

dengan baik.  

Cara menjual cabe giling yang tidak dikemas dan dicurah dalam wadah 

bak plastik  tanpa tutup juga  dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya 

kontaminasi dari lingkungan. Menurut New Hampshire Guideline dalam Frazier 

dan Westhoff (1981), batas maksimal total mikroba yang diizinkan untuk bahan 

makanan yang tidak dikemas adalah 1.0 x 105 koloni/g. Berdasarkan standar 

tersebut maka hanya cabe giling A3 (7.5 x 104)  yang masih memenuhi standar 

tersebut karena jumlah mikroba pada cabe giling lainnya melebihi 1.0 x 105 

koloni/g (Tabel 9). 
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Penambahan benzoat dan garam NaCl pada cabe giling tidak efektif dalam 

menekan pertumbuhan mikroba yang terkandung dalam cabe giling. Hal ini dapat 

terlihat pada sampel A8 yang mengandung natrium benzoat lebih tinggi (491 

ppm) dibandingkan dengan natrium benzoat sampel A3 (371 ppm), tetapi total 

mikroba A8 (3.7 x 105  koloni/g) lebih besar dibanding total mikroba A3 (7.5 x 

104  koloni/g ). Hal ini dapat disebabkan karena proses pembuatan cabe giling 

dilakukan tanpa pemanasan. Menurut Davidson et al. (1993), benzoat efektif pada 

pH 2.5-4.0, sedangkan pH cabe giling berkisar 4.6-5.3 sehingga peran benzoat 

sebagai antimikroba tidak optimal. 

Tingginya total mikroba pada cabe giling di kota Malang dapat pula 

mengindikasikan praktek sanitasi para pedagang yang kurang baik sehingga 

menyebabkan kontaminasi. Selain itu, kontaminasi juga dapat berasal dari tanah, 

air, dan debu yang mengkontaminasi cabe giling selama proses pengolahan 

hingga penyajian. Selama penggilingan kemungkinan dapat terjadi kontaminasi 

silang dari alat giling yang tidak bersih atau dari udara di sekeliling tempat 

penggilingan. 

Kontaminasi silang dapat pula berasal dari bahan baku utama yaitu cabe 

merah dan air (air yang ditambahkan pada cabe giling maupun air yang digunakan 

untuk mencuci bahan dan alat). Meskipun pedagang mengaku mencuci bahan dan 

alat sebelum berjualan, seharusnya pedagang menggunakan air mengalir untuk 

mencuci, karena menggunakan air tergenang (dalam wadah) untuk mencuci tidak 

efektif untuk mensanitasi alat dan bahan karena berpeluang rekontaminasi dari air 

tersebut. 
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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian terhadap sampel cabe giling di pasar tradisional Kota 

Malang menunjukkan adanya penggunaan pengawet sintetis natrium benzoat  

pada setiap sampel yang diteliti dengan rerata antara 319-491 ppm. Kadar natrium 

benzoat tertinggi terdapat pada sampel cabe giling pasar Dinoyo, sedangkan kadar 

yang terendah terdapat pada sampel cabe giling pasar Jombang. Hasil analisa 

tersebut masih dibawah ambang batas standar penggunaan pengawet sintetis yang 

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

1000 ppm.  

Dari hasil pengujian pewarna sintetis terhadap delapan sampel 

menunjukkan negatif terhadap Rhodamin B. Sedangkan hasil pengujian  

mikrobiologis TPC diperoleh rerata total mikroba 7.5 x 104  – 1.3 x 107 

koloni/gram. Jika dibandingkan dengan syarat mutu total mikroba saus cabe yang 

tidak boleh melebihi 1.0 x 105 koloni/g (SNI 01-2976-1992), maka hanya sampel 

cabe giling pasar Sukun (7.5 x 104 ) yang memenuhi syarat tersebut. Hasil analisa 

pH pada cabe giling menujukkan pH yang asam yaitu berkisar antara 4,6-5,3 

sedangkan analisa kadar air 80.5 – 85.4 % (b/b), dan kadar garam 505-934 mg/g.  

Dari hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa cabe giling yang 

beredar di pasar tradisional kota Malang aman terhadap pewarna Rhodamin B, 

pengawet natrium benzoat, tetapi tidak aman terhadap bahaya mikrobiologis. 
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5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu perlunya dilakukan 

analisis keamanan yang menyeluruh pada penelitian selanjutnya seperti analisis 

mikroba patogen (E.coli, Salmonella. Sp, Shigella. Sp), studi daya simpan cabe 

giling  dan untuk mendapatkan gambaran tingkat penerimaan konsumen yang 

lebih baik, perlu dilakukan uji organoleptik dengan menggunakan panelis 

konsumen cabe giling. 
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LAMPIRAN 

 

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 zat  warna dalam produk disaring dengan benang wool 

bebas lemak kemudian dilunturkan  dengan ammonia encer, larutan dipekatkan 

hingga bebas ammonia. Pekatan yang diperoleh ditotolkan pada kertas 

kromatografi dan dielusikan dengan baku pembanding. 

A.2  Prosedur analisa 

• Pembuatan solven/pelarut: Tri-Natrium Sitrat, aquades, amonia pekat 

dicampur sampai homogen dengan perbandingan 1:1:1 

• Timbang sampel sebanyak 10-20 gram, masukkan dalam gelas beker 100 

ml, kemudian dilihat pH-nya dengan kertas indikator universal. Jika 

larutan tidak asam maka tambahkan asam asetat 6% (10 ml CH3COOH 2 

N). 

• Tambahkan benang wool secukupnya dan panaskan selama 30 menit 

(sambil diaduk). 

• Pisahkan benang wool dari larutan dan cuci dengan aquades berulang-

ulang sampai bersih. 

• Lunturkan benang wool dengan menambahkan 10 ml larutan amonia 10% 

di atas penangas air hingga sempurna. 
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• Pekatkan larutan yang berwarna hingga bebas amonia. 

• Pekatan yang diperoleh dan larutan baku pembanding masing-masing 

0,1% dalam air yang telah disiapkan. Ditotolkan dengan pipa kapier 

sebanyak 1-2 µl pada kertas saring Whatman dengan jarak penotolan 2 cm. 

• Elusikan dalam bejana (TLC Chamber) dengan jarak rambatan elusi 10-15 

cm dari titik penotolan. 

• Keringkan kertas kromatografi dan amati noda/bercaknya. Ukur jarak 

rambatnya (Rf) dengan baku pembanding. 

• Rf = 
pelarutditempuhyangJarak

knoda/bercaditempuhyangJarak    

• Bandingkan nilai Rf pewarna pada sampel dengan standar untuk 

menentukan jenis pewarnanya. 

 

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. 
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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. 

• Pekatanyang 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 = Abs Sampel    ×   Kons standard  ×   P sampel 

                            Abs standard                                     P standard                          
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Lampiran  2. Prosedur Analisa Natrium Benzoat  

A. Analisa Kualitatif 

A.1  Prinsip analisa 

 Mengetahui ada atau  tidaknya natrium benzoat dalam sampel dengan cara 

mengekstraksi sampel dengan eter, kemudian hasil ekstraksi ditambah aquades 

dan direaksikan dengan FeCl3 0,5%. Jika sampel mengandung natrium benzoat 

akan terbentuk endapan warna salmon. 

A.2  Prosedur analisa 

• Sampel padat dan semi padat : hancurkan 100 gr bahan dengan 300 ml air 

dalm waring blender. Sampel cairan : ambil 100 ml sampel. 

• Tambahkan NaOH 10% sampai alkalis kemudian disaring. 

• Pipet 100 ml filtrate  dan persiapan sampel, masukkan kedalam labu 

pemisah. Tambahkan HCL (1:3) sampai asam. 

• Ekstrak dengan 100 ml eter sebanyak 3 kali. 

• Cuci ekstrak eter sebanyak 3 kali, masing-masing dengan 5 ml aquades. 

Masukkan ekstrak eter kedalam Erlenmeyer. 

• Uapkan eter diatas penangas air hingga eter tersisa sedikit 

• Tambahkan NH3 sampai alkalis dan hilangkan kelebihan NH3 dengan 

penguapan diatas penangas air. 

• Uapkan eter hingga sedikit kemudian tambahkan aquades panas. 

• Tambahkan beberapa tetes FeCl3 0,5%. Terbentuknya endapan 

Ferribenzoat yang berwarna salmon menunjukkan adanya asam benzoat. 
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B.  Analisa Kuantitatif  

B1. Prinsip Analisa 

 Mengukur kadar natrium benzoat pada sampel dengan cara sampel 

diekstrak dengan eter/ kloroform, hasil ekstraksi dititrasi menggunakan NaOH 

0,05 N. 

B2. Prosedur Analisa 

• Homogenkan bila contoh berupa padatan atau semi padatan. 

Timbang sebanyak 150  gram dalam 500 ml aquades, kemudian 

tambahkan NaOH. 

• Kemudian disaring ambil filtrate sebanyak 200 ml. 

• Netralkan dengan HCL (1:3) kemudian ekstrak menggunakan khloroform 

sebanyak 3 kali. 

• Pindahkan hasil ekstraksi chloroform ke Erlenmeyer dan uapkan diatas 

penangas air hingga kering. 

• Larutkan residu asam benzoat dalam 50 ml alcohol, netralkan dengan PP 

dan titrasi dengan NaOH 0,05N. 

Na-Benzoat (ppm) = (V.N) NaOH X 14,41 X 100% 
0,1 X Berat Bahan 
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Lampiran 3.  Prosedur Analisa Total Plate Count (TPC) 

1. Preparasi Sampel  

Prosedur : 

• Timbang 5 gram sampel 

• Tampung pada wadah steril 

• Tambahkan 45 ml larutan Butterfiels Phospat Steril 

• Sampel dihaluskan selama ± 2 menit 

• Tandai sebagai pengenceran 1(10-1) 

Tindakan Koreksi : 

Penggunaan wadah harus benar-benar steril agar terhindar dari kontaminasi 

wadah. 

Manfaat : 

• Mempermudah proses analisa dengan kontaminasi yang rendah 

• Didapatkan pengenceran 10-1  

2. Pengenceran  

Prosedur : 

• Ambil 1ml dari pengenceran 10-1  

• Masukkan pada tabung reaksi berisi 9 ml pengenceran BFP sebagai 

pengenceran selanjutnya 

 

    Tindakan Koreksi : 

Penggunaan pipet dalam setiap pengenceran harus dilakukan sekali pakai. 
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Manfaat : 

Pengenceran dilakukan untuk mempermudah proses penamaan dan  

identifikasi. 

3. Penamaan dan Inkubasi 

Prosedur : 

• Pipet sebanyak 1 ml dari setiap pengenceran diatas dan dimasukkan 

kedalam cawan petri steril serta lakukan secara duplo untuk setiap 

pengenceran. 

• Tambahkan 12 – 15 ml PCA yang sudah di dinginkan sampai suhu 44 -

46 0C ke masing-masing cawan yang sudah larutan contoh, supaya 

larutan contoh dan media PCA tercampur seluruhnya lakukan 

pemutaran cawan kedepan dan kebelakang. 

• Kemudian hitung cawan-cawanyang mempunyai jumlah koloni 25-250 

dengan perhitungan koloni atau Hand Tally Counter. 

Tindakan koreksi : 

• Penggunaan PCA harus dalam keadaan hangat (suhu 44 -46 0C) untuk 

menghindari penggumpalan awal dari PCA (jika terlalu dingin) dan 

mencegah matinya bakteri jika PCA terlalu panas. 

• Penggunaan incubator dengan suhu yang sesuai dan lama inkubasi juga 

harus sesuai. 

Catatan : 

Setiap pengenceran dilakukan secara duplo 
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Lampiran 4. Prosedur Analisa Kadar air (AOAC, 1970 dan Rangana, 1979 

dalam Sudarmadji dkk., 1984). 

1. Menimbang contoh yang  telah dihaluskan sebanyak 2 gram dalam 

botol timbang yang telah diketahui beratnya. 

2. Mengeringkan dalam oven pada suhu 100-105°C selama 3-5 jam, 

kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang, setelah itu 

dipanaskan kembali di oven selama 30 menit, didinginkan dalam 

desikator dan ditimbang. 

3. Mengulangi perlakuan tersebut sampai tercapai berat konstan (selisih 

penimbangan berturut-turut kurang dari 0,2 mg). 

4. Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam bahan 

5. Perhitungan kadar air dengan rumus : 

 
Kadar air (%) =  Berat awal-berat akhir  X 100% 

   Berat akhir 
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Lampiran 5. Prosedur Analisa Kadar NaCl (Apriyantono et al., 1989) 

 Kadar NaCl dianalisis dengan metode Mohr. Metode ini dlakukan dengan 

mentitrasi sampel kering hasil pengabuan dengan titran perak nitrat (AgNO3). 

• Cawan dikeringkan pada suhu 5500 C selama 15 menit. 

• Didinginkan dalam desikator 

• Sampel ditimbang dan dimasukkan cawan , kemudian dikeringkan pada 

suhu 5500 C selama 6 jam atau hingga diperoleh abu putih. 

• Contoh didinginkan dalam desikator kemudian ditimbang hingga diperoleh 

berat yang tetap. 

• Abu ditempatkan dalam cawan dan dibilas dengan 10-15 ml aquades. 

• Larutan abu dipindahkan kedalam Erlenmeyer 100 ml dan ditambahkan 

100 ml larutan  HCL 0.1%. 

• Larutan ditambahkan 25 ml AgNo3 0.1 N 

• Larutan disaring dan dihasilkan residu endapan yang kemudian dilarutkan 

kembali menggunakan HNO3 , netralkan dengan PP dan titrasi dengan 

KSCN 0.1 N 

NaCl (%) = ml titrasi x N titran x 58.46 x 100/g bhn/1000 x fp 

N titran =0.1 

Fp= 2 

 

 

.  
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Lampiran 6. Analisa PH  (Ranggana,1977) 

1. Sampel yang telah diambil sekitar 30 ml dan ditempatkan pada beaker 

glass ukuran 50 ml. 

2. Dikalibrasi pH meter dengan menggunakan buffer pH 4 dan pH 7 lalu 

dibersihkan dengan aquades. 

• Dilakukan pengukuran pH sampel. 

• Setiap kali akan mengukur pH sampel yang lain sebelumnya pH 

meter dibersihkan dengan aquades. 
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Lampiran 7.  Kuisioner untuk Pedagang Cabe Giling 

KUISIONER STUDI KEAMANAN CABE GILING  

DI PASAR TRADISIONAL DI KOTA MALANG 

Kepada Yth 
Bpk/ ibu/ Sdr/ Sdri pedagang cabe giling 
Dalam rangka penulisan tugas akhir di Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, 
Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang penulis (EFI 
FITRIANI, 0711010011) meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk diwawancarai dan 
menjawab kuisioner berikut ini. Atas bantuannya, penulis ucapkan terima kasih. 
 
 

Nama : 
Umur : 
Jenis kelamin : 
Alamat : 
Pendidikan formal terakhir : 
 
PROFIL PEDAGANG DAN USAHA 
1. Apakah usaha ini dikelola kelompok atau usaha sendiri : 
2. Sudah berapa lama anda berjualan cabe giling : 
3. Harga untuk satu porsi cabe giling yang anda jual adalah : 
  
Cabe Giling 

1. Bahan baku apa saja yang anda gunakan selain cabe merah 
(anda boleh menjawab lebih dari satu) 
o Air   
o Garam dapur   

  

o Pengawet, sebutkan…. 
o Pewarna, sebutkan … 
o Lainnya….

 
2. Apakah anda menggunakan bahan baku tersebut dengan aturan dan takaran 

tertentu :  

3. Berapa banyak takaran tiap bahan tersebut ditambahkan :  
o Air  :……………..lt/kg cabe 
o Garam   :……………..g/kg cabe 
o Pengawet : …………….g/kg cabe 
o  Pewarna  :……………..g/kg cabe 
o Lainnya :…………
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4. Dari manakah bahan baku dan bahan tambahan itu anda peroleh: 

o Membeli sendiri 
o Di pasok oleh agen 

o Di….

 
5. Jam berapa anda berjualan  : mulai pukul………….s.d………… 
6. Berapa lama lama daya tahan cabe giling yang anda jual : 
7. Usaha apa yang sudah anda lakukan untuk menjaga kebersihan cabe giling 

yang anda jual (anda boleh menjawab lebih dari satu) 
o Menggunakan bahan baku yang segar dan bersih 
o Mencuci bahan dengan air bersih 
o Membersihkan kios atau tempat berjualan 
o Mencuci alat dengan air dan sabun 
o Mencuci tangan 
o Lainnya, sebutkan….. 

8. Bagaimana anda membersihkan bahan dan alat tersebut : 
o Mencuci alat dan bahan dengan air mengalir 
o Mencuci alat dan bahan dengan air tergenang (dalam wadah) 
o Lainnya, sebutkan…… 

 
9. Kapan anda melakukan usaha-usaha tersebut: 

o Sebelum berjualan 
o Bila terrlihat kotor o Sesudah berjualan 

10. Bagaimana cara anda menjual cabe giling : 
o Dicurah dalam bak plastik 
o Dikemas dalam kantung plastik 

11. Apakah cabe giling yang anda jual habis terjual tiap hari :

12. Jika masih ada cabe giling yang tidak habis terjual, apa yang anda lakukan : 
o Dimasak sendiri 
o Dicampur dengan yang baru 
o Disimpan untuk dijual kembali 
o Di buang  

13. Jika disimpan kembali, bagaimana anda menyimpannya : 
o Dalam lemari es 
o Dalam wadah terbuka 

diberi es 
 

o Dalam wadah tertutup 
diberi es 

o Lainnya, sebutkan… 

-TERIMA KASIH 
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Lampiran 8. Data Hasil Kuisioner Terhadap 8 Pedagang Cabe Giling Di Kota Malang 
 

 Lokasi 
Penjualan 

Ket Nama Umur Alamat Pendidikan 
Terakhir 

Jenis 
Usaha 

Lama 
Penjualan 

Harga/ 
bungkus 

(Rp) 

Bahan Baku 
selain Cabe 

Merah 

Takaran Tiap 
Bahan 

Waktu Penjualan 
(jam) 

 Pasar 
Jombang 

A1 Winarti 29 Jl.Raya 
Candi 285 

SMP Sendiri 7 tahun 2000 Air dan garam 
dapur 

Tidak ada 05.00-10.00 

Pasar 
Kasin 

A2 Nanik 29 Sasuit 
Tubun 
gang 2 

SMA Sendiri 5 tahun 2000 Air dan garam 
dapur 

Tidak ada 06.30-11.00 

Pasar 
Sukun 

A3 Adit 21 Gadang 
gang 5 

SMA Sendiri 4 tahun 3000 Air dan garam 
dapur 

Air 
secukupnya 
Garam 120 
g/kg cabe 

05.30-11.00 

 Pasar 
Besar 

A4 Haris 39 Gadang 
gang 15 

SMA Sendiri 5 tahun 3000 Garam Dapur Garam 100 
g/kg cabe 

06.30-15.30 

Pasar 
Kebalen 

A5 Nurhayati 28 Jl. 
Kebalen 
Wetan 

SMEA Sendiri 8 tahun 2000 Air dan garam 
dapur 

Garam 
100g/kg cabe 

05.00-10.00 

Pasar 
Kebalen 

A6 Jasni 60 Zaenal 
Zakse 

SD Sendiri 10 tahun 2000 Air dan garam 
dapur 

Tidak ada 04.00-09.00 

Pasar 
Tawang
mangu 

A7 Yudi 35 SAwojajar SMA Sendiri 13 tahun 3000 Garam dapur Garam  70 
gram/kg cabe 

06.30-11.00 

Pasar 
Dinoyo 

A8 Rusdi 30 Joyosari SD Sendiri 11 tahun 2000 Garam dapur Garam 100 
g/kg cabe 

05.30-12.00 
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 Ket Usaha untuk menjaga kebersihan Bersihkan 
alat dan 
bahan 

Waktu 
membersihkan 

Cara penjualan Produk 
habis/tidak 

sisa produk Penyimpanan 
produk 

 A1 -Menggunakan bahan baku yang segar 
dan bersih 
-Mencuci bahan dengan air bersih 
-Mencuci alat dengan air dan sabun 

Air mengalir Sesudah dan 
sebelum 
berjualan 

Dikemas dalam 
kantung plastik 

Tidak habis 
dalam sehari 

Disimpan 
untuk dijual 

lagi 

Di masukkan dalam 
lemari es 

A2 Menggunakan bahan baku yang segar 
dan bersih 
-Mencuci bahan dengan air bersih 
Mencuci alat dengan air dan sabun 

Air mengalir Sesudah 
berjualan 

Dikemas dalam 
kantung plastik 

Tidak habis 
dalam sehari 

Dibuang - 

A3 Menggunakan bahan baku yang segar 
dan bersih 
-Mencuci bahan dengan air bersih 
Mencuci alat dengan air dan sabun 

Air 
tergenang 
(wadah) 

Sesudah dan 
sebelum 
berjualan 

Dikemas dalam 
kantung plastik 

Tidak habis 
dalam sehari 

Dimasak 
sendiri 

- 

 A4 Menggunakan bahan baku yang segar 
dan bersih 
-Mencuci bahan dengan air bersih 

Air 
tergenang 
(wadah) 

Sesudah dan 
sebelum 
berjualan 

Dikemas dalam 
kantung plastik 

Tidak habis 
dalam sehari 

Disimpan 
untuk dijual 

lagi 

Dalam Lemari es 

A5 Menggunakan bahan baku yang segar 
dan bersih 
-Mencuci bahan dengan air bersih 

-Mencuci alat dengan air dan sabun 

Air mengalir Sesudah 
berjualan 

Dikemas dalam 
kantung plastik 

Tidak habis 
dalam sehari 

Disimpan 
untuk dijual 

lagi 

Disimpan dalam 
wadah tertutup 

A6 Menggunakan bahan baku yang segar 
dan bersih 
-Mencuci bahan dengan air bersih 

Air mengalir Sesudah 
berjualan 

Dikemas dalam 
kantung plastik 

Tidak habis 
dalam sehari 

Disimpan 
untuk dijual 

lagi 

Disimpan dalam 
wadah tertutup 

A7 Menggunakan bahan baku yang segar 
dan bersih 
-Mencuci bahan dengan air bersih 
-Mencuci alat dengan air dan sabun 

Air mengalir Sesudah 
berjualan 

Dikemas dalam 
kantung plasti 
 

Tidak habis 
dalam sehari 

Disimpan 
untuk dijual 

lagi 

Disimpan dalam 
wadah tertutup 

A8 Menggunakan bahan baku yang segar 
dan bersih 
-Mencuci bahan dengan air bersih 

 

Air 
tergenang 
(wadah) 

Sesudah 
berjualan 

Dikemas dalam 
kantung plastik 

Tidak habis 
dalam sehari 

Disimpan 
untuk dijual 

lagi 

Disimpan dalam 
wadah tertutup 
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Lampiran 9. Data Hasil Analisa Rhodamin B  

Sampel  harga Rf Jenis Hasil 

  
Ulangan 
1 

Ulangan 
2 

Ulangan 
3     

A1 –  –  –  –  – 

A2 –  –  –  –  – 

A3 –  –  –  –  – 

A4 –  –  –  –  – 

A5 –  –  –  –  – 

A6 –  –  –  –  – 

A7 –  –  –  –  – 
A8 –  –  –  –  – 

 

keterangan : A1 = Cabe Giling Pasar Jombang 

 
A2 = Cabe Giling Pasar Kasin 

 
A3 = Cabe Giling Pasar Sukun 

 
A4 = Cabe Giling Pasar  Besar 

 
A5 = Cabe Giling Pasar Kebalen 

 
A6 = Cabe Giling Pasar Kebalen 

 
A7 = Cabe Giling Pasar Tawangmangu 

 
A8 = Cabe Giling Pasar Dinoyo 
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  Lampiran 10. Data Analisa Natrium Benzoat 
 

Perlakuan   Ulangan   Total Rerata 
  1 2 3     
A1 318.21 320.511 318.361 957.082 319.0273 
A2 402.455 395.108 400.322 1197.885 399.295 
A3 372.85 370.556 372.24 1115.646 371.882 
A4 457.88 456.346 456.44 1370.666 456.8887 
A5 432.614 434.971 432.946 1300.531 433.5103 
A6 402.937 408.588 404.36 1215.885 405.295 
A7 459.161 457.296 457.486 1373.943 457.981 
A8 494.549 486.147 494.821 1475.517 491.839 
Jumlah 3340.656 3329.523 3336.976 10007.16 416.9648 

 
Tabel Anova 

      SK db JK KT F hit   F tab   
            5% 1% 
Kelompok 2 8.043054 4.021527 0.566303 ns 3.74 6.51 
Perlakuan 7 63686.27 9098.039 1281.167 ** 2.76 4.28 
Galat 14 99.41915 7.101368         
Total 23 63793.73           
kk= 0.63910 

       
 

UJI BNT 5% 
SY= 2.175832 
T@/2= 2.144787 
BNT= 4.666696 

  Tabel Keragaman BNT 5% 
A1 319.027 a 
A3 371.882 b 
A2 399.295 c 
A6 405.295 d 
A5 433.510 e 
A4 456.889 f 
A7 457.981 f 
A8 491.839 g 
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Lampiran 11. Data Analisa NaCl 
Perlakuan   Ulangan   Total Rerata 
  1 2 3     
A1 81.803 93.387 81.779 256.969 85.65633 
A2 81.819 93.368 93.424 268.611 89.537 
A3 58.448 46.689 46.535 151.672 50.55733 
A4 93.48 93.517 93.499 280.496 93.49867 
A5 93.489 81.697 93.471 268.657 89.55233 
A6 70.138 70.054 81.779 221.971 73.99033 
A7 46.74 46.754 70.11 163.604 54.53467 
A8 81.828 81.787 46.761 210.376 70.12533 
Jumlah 607.745 607.253 607.358 1822.356 75.9315 
fk= 138374.2 

     
Tabel Anova 

      SK db JK KT F hit   F tab   
            5% 1% 
Kelompok 2 0.016786 0.008393 7.17E-05 ns 3.74 6.51 
Perlakuan 7 5738.901 819.843 7.004335 ** 2.76 4.28 
Galat 14 1638.671 117.0479         
Total 23 7377.589           
kk= 14.248 

       
UJI BNT 5% 
SY= 8.83357 
T@/2= 2.144787 
BNT= 18.94612 

 
Tabel Keragaman BNT 5% 
A3 50.557 a 
A7 54.535 ab 
A8 70.125 bc 
A6 73.990 cd 
A1 85.656 cde 
A2 89.537 de 
A5 89.552 de 
A4 93.499 e 
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Lampiran 12. Data Analisa Kadar Air 

Perlakuan   Ulangan   Total Rerata 
  1 2 3     
A1 80.758 80.089 80.788 241.635 80.545 
A2 84.512 84.224 84.52 253.256 84.41867 
A3 82.615 82.993 82.754 248.362 82.78733 
A4 82.635 83.879 83.868 250.382 83.46067 
A5 85.194 85.7 85.165 256.059 85.353 
A6 85.11 85.664 85.445 256.219 85.40633 
A7 83.954 83.589 83.975 251.518 83.83933 
A8 82.111 83.342 83.241 248.694 82.898 
Jumlah 666.889 669.48 669.756 2006.125 83.58854 
fk= 167689.1 

     
Tabel Anova 

      SK db JK KT F hit   F tab   
            5% 1% 
Kelompok 2 0.625381 0.312691 1.985594 ns 3.74 6.51 
Perlakuan 7 52.70389 7.529128 47.81018 ** 2.76 4.28 
Galat 14 2.204714 0.15748         
Total 23 55.53399           
kk= 0.4747 

       
UJI BNT5% 

 SY= 0.324016 
T@/2= 2.144787 
BNT= 0.694945 

  Tabel Keragaman BNT 5% 
A1 80.545 a 
A3 82.787 b 
A8 82.898 b 
A4 83.461 bc 
A7 83.839 cd 
A2 84.419 d 
A5 85.353 e 
A6 85.406 e 
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Lampiran 13. Data Analisa PH 
Perlakuan   Ulangan   Total Rerata 
  1 2 3     
A1 5.1 5.2 5.2 15.5 5.166667 
A2 4.9 4.8 4.8 14.5 4.833333 
A3 5.3 5.3 5.3 15.9 5.3 
A4 4.7 4.8 4.8 14.3 4.766667 
A5 4.6 4.6 4.6 13.8 4.6 
A6 4.8 4.8 4.8 14.4 4.8 
A7 5.1 5 5 15.1 5.033333 
A8 5.1 5 5.1 15.2 5.066667 
Jumlah 39.6 39.5 39.6 118.7 4.945833 
fk= 587.0704 

     
Tabel Anova 

      SK db JK KT F hit   F tab   
            5% 1% 
Kelompok 2 0.000833 0.000417 0.179487 ns 3.74 6.51 
Perlakuan 7 1.14625 0.16375 70.53846 ** 2.76 4.28 
Galat 14 0.0325 0.002321         
Total 23 1.179583           
kk= 0.9741 

       
UJI BNT 5% 
SY= 0.03934 
T@/2= 2.144787 
BNT= 0.084375 

 
Tabel Keragaman BNT 5% 
A5 4.600 a 
A4 4.767 b 
A6 4.800 b 
A2 4.833 b 
A7 5.033 c 
A8 5.067 c 
A1 5.167 d 
A3 5.300 e 
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Lampiran 14. Rerata Nilai Total Mikroba pada Cabe Giling 

Sampel Lokasi Jual  Rerata 

A1 Pasar Jombang 6.8 x 105 

A2 Pasar Kasin 9.6 x 105 

A3 Pasar Sukun 7.5 x 104 

A4 Pasar Besar 7.3 x 106 

A5 Pasar Tawangmangu 1.3 x 107 

A6 Pasar Kebalen  8.2 x 106 

A7 Pasar Kebalen  6.4 x 106 

A8 Pasar Dinoyo 3.7 x 105 
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Lampiran 15. Dokumentasi Sampel 
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Lampiran 16. Data Peraturan Menteri Kesehatan RI no : 722/MENKES/PER/IX/88 
 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 722/MENKES/PER/IX/88 

TENTANG 
BAHAN TAMBAHAN MAKANAN 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
Menimbang : 
a. bahwa makanan yang menggunakan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan 
ketentuan 
mempunyai pengaruh langsung terhadap derajat kesehatan manusia; 
b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan yang menggunakan bahan tambahan makanan 
yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan; 
c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 235/Menkes/Per/VI/79 tentang Bahan Tambahan 
Makanan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 237/Menkes/Per/VI/79 tentang Perubahan Wajib 
Daftar Makanan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 238/Menkes/SJ/VI/79 tentang 
Keharusan Menyertakan Sertifikat Analisa Pada Setiap Impor Bahan Tambahan Makanan, sudah 
tidak lagi memenuhi perkembangan ilmu dan teknologi sehingga perlu diatur kembali; 
d. bahwa sehubungan dengan huruf a,b dan c tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia tentang Bahan Tambahan Makanan. 
Mengingat : 
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan; 
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang Menjadi Undang-Undang; 
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum; 
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 
5. Ordonansi Nomor 377 Tahun 1949 tentang Bahan-Bahan Berbahaya; 
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329/Menkes/Per/XII/1976 tentang 
Produksi dan Peredaran Makanan; 
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 330/Menkes/Per/XII/1976 tentang 
Wajib 
Daftar Makanan; 
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79/Menkes/Per/III/1978 tentang Label 
Dan Periklanan Makanan; 
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 558/Menkes/SK/1984 tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat 
Warna Tertentu Yang Dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya. 
M E M U T U S K A N : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG 
BAHAN TAMBAHAN MAKANAN. 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Bahan tambahan makanan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan 
biasanya bukan merupakan ingredien khas makanan, mempuyai atau tidak mempunyai nilai gizi, 
yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi (termasuk 
organoleptik) pada pembuatan, pengolahan, penyediaan, perlakuan, pewadahan, pembungkusan, 
penyimpanan atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan 
(langsung atau tidak langsung) suatu komponan yang mempengaruhi sifat khas makanan. 
2. Nama bahan tambahan makanan adalah nama generik, nama Indonesia atau nama Inggris. 
3. Kemasan eceran adalah kemasan berlabel dalam ukuran yang sesuai untuk konsumen, tidak 
ditujukan untuk industri pengolahan makanan. 
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4. Sertifikat analisis adalah keterangan hasil pengujian suatu produk yang diterbitkan oleh suatu 
laboratorium penguji yang diakui oleh Departemen Kesehatan atau produsen untuk yang diimpor. 
5. Antioksidan adalah bahan tambahan makanan yang dapat mencegah atau menghambat oksidasi. 
6. Antikempal adalah tambahan makanan yang dapat mencegah mengempalnya makanan yang 
berupa serbuk. 
7. Pengatur keasaman adalah bahan tambahan makanan yang dapat mengasamkan, menetralkan 
dan 
mempertahankan derajat keasaman makanan. 
8. Pemanis buatan adalah bahan tambahan makanan yang dapat menyebabkan rasa manis pada 
makanan, yang tidak atau hampir tidak mempunyai nilai gizi. 
9. Pemutih dan pematang tepung adalah bahan tambahan makanan yang dapat mempercepat proses 
pemutihan dan atau pematang tepung sehingga dapat memperbaiki mutu pemanggangan. 
10. Pengemulasi, pemantap dan mengental adalah bahan tambahan makanan yang dapat membantu 
terbentuknya atau memantapkan sistem dispersi yang homogen pada makanan. 
11. Pengawet adalah bahan tambahan makanan yang mencegah atau menghambat fermentasi, 
pengasaman atau peruraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. 
12. Pengeras adalah bahan tambahan makanan yang dapat memperkeras atau mencegah 
melunaknya 
makanan. 
13. Pewarna adalah bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada 
makanan. 
14. Penyedap rasa dan aroma, penguat rasa adalah bahan tambahan makanan yang dapat 
memberikan, 
menambah atau mempertegas rasa dan aroma. 
15. Sekuestran adalah bahan tambahan makanan yang dapat mengikat ion logam yang ada dalam 
makanan. 
BAB II 
BAHAN TAMBAHAN MAKANAN YANG DIIZINKAN 
Pasal 2 
(1) Bahan tambahan makanan yang diizinkan dalam makanan dengan batas maksimum 
penggunaanya 
ditetapkan seperti tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. 
(2) Bahan tambahan makanan selain yang disebut pada ayat (1) hanya boleh digunakan sebagai 
bahan tambahan makanan setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Direktur Jenderal 
Pengawasan Obat Dan Makanan berdasarkan penilaian seperti yang dimaksud pada pasal 5. 
BAB III 
BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG 
Pasal 3 
(1) Bahan tambahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan makanan ditetapkan seperti 
tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. 
(2) Selain yang disebut pada ayat (1), khusus untuk bahan pewarna yang dilarang digunakan 
sebagai 
bahan tambahan makanan, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya. 
Pasal 4 
(1) Bahan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dinyatakan sebagai bahan berbahaya bila 
digunakan 
pada makanan. 
(2) Makanan yang mengandung bahan yang disebut pada ayat (1) dinyatakan sebagai makanan 
berbahaya. 
BAB IV 
PRODUKSI, IMPOR DAN PEREDARAN 
Pasal 5 
Bahan tambahan makanan selain yang disebut pada Lampiran I apabila digunakan sebagai bahan 
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tambahan makanan, hanya boleh diproduksi, diimpor dan diedarkan setelah melalui proses 
penilaian 
oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. 
Pasal 6 
Bahan tambahan makanan yang diproduksi, diimpor atau diedarkan harus memenuhi persyaratan 
yang 
tercantum pada Kodeks Makanan Indonesia tentang Bahan Tambahan Makanan atau persyaratan 
lain 
yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 
Pasal 7 
Produsen yang memperoduksi bahan tambahan makanan harus didaftarkan pada Direktorat 
Jenderal 
Pengawasan Obat dan Makanan. 
Pasal 8 
Bahan tambahan makanan tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan 
Makanan 
harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. 
Pasal 9 
Importir bahan tambahan makanan harus segera melaporkan secara tertulis kepada Dire ktur 
Jenderal 
POM tentang bahan makanan yang diimpor setelah bahan tersebut tiba di Pelabuhan. 
Pasal 10 
Bahan tambahan makanan yang diimpor harus disertai dengan sertifikat analisis dari produsennya 
di 
negera asal. 
Pasal 11 
Bahan tambahan makanan impor hanya boleh diedarkan jika sertifikat analisis yang dimaksud 
pasal 10 
disetujui oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. 
Pasal 12 
Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan menetapkan tata cara penilaian yang dimaksud 
pada 
pasal 5, tata cara pendaftaran yang dimaksud pada pasal 7 dan 8, tata cara pelaporan yang 
dimaksud 
pada pasal 9, ketentuan tentang sertifikat analisis yang dimaksud pada pasal 10. 
Pasal 13 
(1) Pada wadah bahan tambahan makanan harus dicantumkan label. 
(2) Label bahan tambahan makanan harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia tentang Label dan Periklanan Makanan. 
(3) Selain yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pada label bahan tambahan makanan harus 
dicantumkan pula : 
a. Tulisan : "Bahan Tambahan Makanan" atau "Food Additive". 
b. Nama bahan tambahan makanan, khusus untuk pewarna dicantumkan pula nomor indeksnya; 
c. Nama golongan bahan tambahan makanan; 
d. Nomor pendaftaran produsen; 
e. Nomor pendaftaran produk, untuk bahan tambahan makanan yang harus didaftarkan. 
(4) Selain yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) pada label bahan tambahan makanan dalam 
kemasan 
eceran harus dicantumkan pula takaran penggunaannya. 
Pasal 14 
Selain yang dimaksud pada pasal 13 Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan 
menetapkan 
label bahan tambahan makanan tertentu, yang harus memenuhi ketentuan khusus. 
Pasal 15 
(1) Makanan yang mengandung bahan tambahan makanan, pada labelnya harus dicantumkan nama 
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golongan bahan tambahan makanan. 
(2) Selain yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, label makanan yang mengandung bahan 
tambahan 
makanan golongan antioksidan, pemanis buatan, pengawet, pewarna dan penguat rasa harus 
dicantumkan pula nama bahan tambahan makanan, dan nomor indeks khusus untuk pewarna. 
Pasal 16 
Selain yang disebut pada pasal 15, Direktur Jenderal Pengawaan Obat dan Makanan mentetapkan 
label 
makanan yang mengandung bahan tambahan makanan tertentu, yang harus memenuhi ketentuan 
khusus. 
BAB V 
L A R A N G A N 
Pasal 17 
Dilarang menggunakan bahan tambahan makanan yang dimaksud pada pasal 2 dalam hal : 
a. Untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau yang tidak me menuhi persyaratan; 
b. Untuk menyembunyikan cara kerja bertentangan dengan cara produksi yang baik untuk 
makanan; 
c. Untuk menyembunyikan kerusakan makanan. 
Pasal 18 
Dilarang memp roduksi, mengimpor atau mengedarkan bahan tambahan makanan yang dimaksud 
pada 
pasal 2 ayat (2) sebagai bahan tambahan makanan sebelum mendapat persetujuan lebih dahulu dari 
Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. 
Pasal 19 
Dilarang memproduksi, mengimpor, mengedarkan atau menggunakan bahan tambahan makanan 
yang 
dimaksud pada pasal 3 sebagai bahan tambahan makanan. 
Pasal 20 
Dilarang memproduksi, mengimpor atau mengedarkan makanan seperti dimaksud pada pasal 4 
ayat (2) 
dan bahan tambahan makanan yang belum melalui proses penilaian oleh Direktorat Jenderal 
Pengawasan Obat dan Makanan seperti dimaksud pada pasal 5. 
Pasal 21 
Dilarang memproduksi, mengimpor atau mengedarkan bahan tambahan makanan yang tidak 
memenuhi 
persyaratan yang dimaksud pada pasal 6. 
Pasal 22 
Dilarang mengedarkan bahan tambahan makanan yang diproduksi oleh produsen yang tidak 
terdaftar 
yang dimaksud pada pasal 7. 
Pasal 23 
Dilarang mengedarkan bahan tambahan makanan tertentu yang dimaksud pada pasal 8 sebelum 
didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. 
Pasal 24 
Dilarang mengedarkan bahan tambahan makanan impor yang dimaksud pada pasal 11 sebelum 
sertifikat analisisnya mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. 
Pasal 25 
Dilarang mengedarkan makanan dan bahan tambahan makanan yang tidak memenuhi persyaratan 
tentang label. 
Pasal 26 
Dilarang menggunakan bahan tambahan makanan melampaui batas maksimum penggunaan yang 
ditetapkan untuk masing-masing makanan yang bersangkutan. 
BAB VI 
W E W E N A N G 
Pasal 27 
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Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk, berwenang 
melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini. 
BAB VII 
S A N K S I 
Pasal 28 
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pelanggaran 
terhadap pasal 19 dan 20 dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 2 ayat (1) Ordonasi Bahan-
Bahan 
Berbahaya. 
Pasal 29 
Pelanggaran terhadap ketentuan lainnya pada peraturan ini dapat dikenakan tindakan adminis tratif 
dan 
atau tindakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 30 
(1) Perusahaan yang telah memp roduksi atau mengimpor bahan tambahan makanan atau makanan 
yang mengandung bahan tambahan makanan pada saat berlakunya peraturan ini diberikan jangka 
waktu enam bulan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini. 
(2) Makanan yang terdapat dalam peredaran yang mengandung bahan tambahan makanan, harus 
disesuaikan dalam batas waktu dua belas bulan sejak berlakunya peraturan ini. 
BAB IX 
P E N U T U P 
Pasal 31 
Dengan berlakunya peraturan ini, maka tidak berlaku lagi : 
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 235/Menkes/Per/VI/1979 tentang 
Bahan 
Tambahan Makanan. 
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 237/Menkes/Per/VI/1979 tentang 
Perubahan Tentang Wajib Daftar Makanan; 
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 238/Menkes/SK/VI/1979 tentang 
Keharusan Menyertakan Sertifikat Analisis Pada Setiap Impor Bahan Tambahan Makanan. 
Pasal 32 
Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut 
oleh 
Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. 
Pasal 33 
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
menempatkan dalam Berita Negera Republik Indonesia 
Ditetapkan di : J A K A R T A 
Pada tanggal : 20 September 1988. 
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
TTD 
Dr, ADHYATMA, MPH. 
LAMPIRAN I 
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI 
NOMOR : 722/MENKES/PER/X/88 
TENTANG BAHAN TAMBAHAN MAKANAN 
BAHAN TAMBAHAN MAKANAN YANG DIIZINKAN 
Bahan tambahan makanan yang diizinkan digunakan pada makanan terdiri dari golongan : 
1. Antioksidan (Antioxidant); 
2. Antikempal (Anticaking Agent); 
3. Pengatur Keasaman (Acidity Regulator); 
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4. Pemanis Buatan (Artificial Sweetener); 
5. Pemutih dan Pematang Tepung (Flour Treatment Agent); 
6. Pengemulsi, Pemantap, Pengental (Emulsifier, Stabilizer, Thickener);Pengawet (Preservative); 
7. Pengeras (Firming Agent); 
8. Pewarna (Colour); 
9. Penyedap Rasa dan Aroma, Penguat Rasa (Flavour, Flavour Erhaucer); 
10. Sekuestran (Sequestrant). 
Untuk makanan yang diizinkan mengandung lebih dari satu macam antioksidan, maka hasil bagi 
masing-masing bahan dengan batas maksimum penggunaannya jika dijumlahkan tidak boleh lebih 
dari 
satu. 
Untuk makanan yang diizinkan mengandung lebih dari satu macam pengawet, maka hasil bagi 
masingmasing 
bahan dengan batas maksimum penggunaannya jika dijumlahkan tidak boleh lebih dari satu. 
Batas menggunaan "secukupnya" adalah penggunaan yang sesuai dengan cara produksi yang baik, 
yang maksudnya jumlah yang ditambahkan pada makanan tidak melebihi jumlah wajar yang 
diperlukan sesuai dengan tujuan penggunaan bahan tambahan makanan tersebut. 
Pada bahan tambahan makanan golongan pengawet, batas maksimum penggunaan garam benzoat 
dihitung sebagai asam benzoat, garam sorbat sebagai asam sorbat dan senyawa sulfit sebagai SO2. 
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