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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penting. 

Semakin maju suatu bangsa, tuntutan dan perhatian terhadap kualitas pangan yang 

akan dikonsumsi semakin besar. Tujuan mengkonsumsi pangan bukan lagi 

sekedar mengatasi rasa lapar, tetapi semakin kompleks. Konsumen semakin sadar 

bahwa pangan merupakan sumber utama pemenuhan kebutuhan zat-zat gizi. 

Cincau hitam dikenal sebagai bahan pangan tradisional masyarakat 

Indonesia. Hampir semua daerah di Indonesia mengenalnya sebagai bahan pangan 

yang penggunaannya sebagai campuran dalam berbagai variasi minuman daerah. 

Sejak zaman dahulu gel cincau hitam diyakini mempunyai khasiat sebagai obat. 

Di Negara Korea Selatan, cincau hitam yang dibuat dengan menambahkan 

rempah-rempah tertentu ke dalam adonannya, dipromosikan sebagai makanan 

kesehatan. Selain itu, di China dan Taiwan cincau hitam atau lebih dikenal dengan 

nama hsian tsao digunakan sebagai obat untuk menurunkan tekanan darah dan 

obat deuretik (Widyaningsih, 2007). 

Beberapa komponen aktif cincau yang memiliki nilai fungsional 

diantaranya baik dari golongan polifenol, saponin, flavonoid, maupun alkaloid 

lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, cincau memiliki nilai fungsional misalnya 

dapat menurunkan tekanan darah tinggi dari 215 mmHg/120 mmHg menjadi 160 

mmHg/100 mmHg dalam waktu satu bulan. Disamping itu, terdapat 6,23 gram per 

100 gram kandungan serat kasar dalam gel cincau yang dapat membantu 
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memerangi penyakit degeneratif seperti jantung koroner. Cincau juga mempunyai 

aktivitas antioksidan yang mampu mematikan sel tumor dan kanker 

(Widyaningsih, 2007). 

Cincau hitam yang sangat bermanfaat juga mempunyai resiko menjadi 

tidak aman untuk dikonsumsi, karena kemungkinan dicemari bahan-bahan yang 

berbahaya seperti mikroba, bahan kimia atau benda-benda lainnya yang dapat 

meracuni pada saat proses pembuatan. Karena itu, tindakan-tindakan untuk 

mencegah timbulnya bahaya dalam makanan, baik kimia, fisika maupun 

mikrobiologi dalam seluruh rantai pangan harus dipahami sepenuhnya. Salah satu 

aspek yang harus diperhatikan dalam kondisi ini adalah bahan-bahan yang 

ditambahkan ke dalam bahan pangan, yang kemudian dikenal dengan nama Bahan 

Tambahan Pangan (BTP). 

Pengertian bahan tambahan pangan secara umum adalah bahan yang 

biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan 

komponen khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang 

dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada 

pembuatan, pengolahan penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, dan 

penyimpanan. 

Bahan tambahan pangan yang digunakan hanya dapat dibenarkan apabila: 

dimaksudkan untuk mencapai masing-masing tujuan penggunaan dalam 

pengolahan, tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang 

salah atau yang tidak memenuhi persyaratan, tidak digunakan untuk 

menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik 
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untuk pangan, dan tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan 

pangan (Cahyadi, 2006). 

Bahan tambahan pangan (BTP) yang sering digunakan dalam pembuatan 

makanan selain pengawet adalah pewarna makanan. Fungsi pewarna adalah untuk 

mempertajam atau meyeragamkan warna bahan makanan yang mengalami 

perubahan pada saat proses pengolahan (Saparinto dkk, 2006 ). 

 Pewarna telah lama digunakan pada makanan untuk meningkatkan cita 

rasanya. Pada mulanya zat warna yang digunakan adalah zat warna alami dari 

tumbuhan dan hewan. Namun dengan berkembangnya teknologi, kini zat warna 

sintetik lebih banyak digunakan. Hal ini disebabkan bahan warna sintetik lebih 

murah dan memberikan warna yang lebih stabil dibandingkan pewarna alami. 

Penggunaan pewarna sintetik sebenarnya bukanlah hal yang dilarang. 

Namun demikian, ketika harga pewarna sintetik dianggap cukup mahal bagi 

produsen kecil, maka mereka beralih kepewarna tekstil yang lebih murah dan 

lebih cerah warnanya (Hidayat dkk, 2006). Penambahan pewarna pada olahan 

cincau bertujuan untuk meminimalisir penggunaan daun cincau hitam, agar 

untung yang diperoleh produsen semakin besar. 

Dibutuhkan air dalam pembuatan cincau hitam sebagai bahan 

campurannya, dalam hal ini produsen harus memperhatikan kebersihan air yang 

digunakan, karena penggunaan air yang kurang bersih dapat meningkatkan resiko 

air yang digunakan tercemar logam berat. Air sering tercemar oleh komponen-

komponen anorganik, diantaranya barbagai  logam berat yang berbahaya. 

Beberapa logam berat tersebut banyak digunakan dalam berbagai keperluan, oleh 
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karena itu diproduksi secara rutin dalam skala industri. Industri-industri logam 

berat tersebut seharusnya mendapat pengawasan yang ketat sehingga tidak 

membahayakan bagi pekerja-pekerjanya maupun lingkungan di sekitarnya. 

Penggunaan logam-logam berat tersebut dalam berbagai keperluan sehari-hari 

berarti secara langsung maupun tidak langsung, atau sengaja maupun tidak 

sengaja, telah mencemari lingkungan melebihi batas yang berbahaya dan sering 

mencemari lingkungan salah satunya adalah timbal (Pb) (Srikandi, 1992). 

 Menurut Setijo Pitojo (2005) Cincau hitam yang tidak menggunakan 

pengawet hanya tahan disimpan sekitar satu minggu di dalam lemari pendingin. 

Namun kenyataannya cincau hitam yang dijual di beberapa swalayan yang ada di 

kota Malang ada yang memiliki daya tahan hingga 6 bulan lamanya. Pemakaian 

bahan pengawet dari satu sisi menguntungkan karena dengan bahan pengawet, 

bahan pangan dapat dibebaskan dari kehidupan mikroba, baik yang bersifat 

patogen yang dapat menyebabkan keracunan atau gangguan kesehatan lainnya 

maupun mikrobial yang nonpatogen yang dapat menyebabkan kerusakan bahan 

pangan, misalnya pembususkan. Namun dari sisi lain, bahan pengawet pada 

dasarnya adalah senyawa kimia yang merupakan bahan asing yang masuk 

bersama bahan pangan yang dikonsumsi. Apabila macam pemakaian bahan 

pangan dan dosisnya tidak diatur dan diawasi, kemungkinan besar akan 

menimbulkan kerugian bagi pemakainya, baik yang bersifat langsung misalnya 

keracunan ataupun yang bersifat tidak langsung atau komulatif misalnya apabila 

bahan pengawet yang digunakan bersifat karsinogenik (Cahyadi, 2006). 
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Dilihat dari aspek pendidikan dan pembelajaran, Hasil penelitian ini akan  

dikembangkan dan diharapkan dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi 

SMP kelas VIII semester 2 dalam materi bahan kimia melalui analisis SK-KD, 

dengan mengaitkan hasil penelitian ini pada materi pembelajaran bahan kimia 

untuk pembahasan materi bahan kimia dalam makanan serta mengembangkan 

hasil penelitian ini menjadi sumber belajar biologi SMP kelas VIII. Sumber 

belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi tujuan pembelajaran. Menurut AECT (1977) sumber belajar adalah 

semua sumber (data , dan orang) yang dapat digunakan oleh pengajar baik secara 

terpisah maupun dalam bentuk gabungan. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya pengembangan sumber 

belajar yang tersedia di masyarakat dan mudah ditemukan, sehingga diharapkan 

siswa mampu menerapkan hasil pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

Melihat pentingnya hal tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “analisis kandungan zat pewarna, pengawet dan logam berat pada 

cincau hitam yang dijual di swalayan di kota Malang sebagai Kajian Sumber 

Belajar Biologi SMP”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah  jenis kandungan zat pewarna dan pengawet  pada cincau hitam 

berbagai merk yang dijual di swalayan di kota Malang telah sesuai 

dengan peraturan MENKES RI nomor 722/Menkes/Per/IX/88 mengenai 

bahan tambahan pangan? 

2. Berapakah kandungan zat pewarna, pengawet, dan logam berat pada 

cincau hitam berbagai merk yang dijual di swalayan di kota Malang? 

3. Apakah banyaknya kandungan zat pewarna dan pengawet pada cincau 

hitam berbagai merk yang dijual di swalayan di kota Malang sesuai 

dengan standar keamanan pangan pada peraturan MENKES RI nomor 

722/Menkes/Per/IX/88 mengenai bahan tambahan pangan? 

4. Apakah banyaknya kandungan logam berat (Pb) pada cincau hitam 

berbagai merk yang dijual di swalayan di kota Malang sesuai dengan 

standar yang diperbolehkan oleh Ditjen POM No. 

03725/B/SK/VII/1989? 

5. Bagaimanakah proses dan hasil panelitian analisis kandungan zat 

pewarna, pengawet dan logam berat  pada cincau hitam yang dijual di 

swalayan di kota malang digunakan dalam perencanaan pembelajaran 

untuk digunakan sebagai sumber belajar didalam perencanaan 

pembelajaran biologi? 
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1.3. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah  jenis kandungan zat pewarna dan pengawet  

pada cincau hitam berbagai merk yang dijual di swalayan di kota Malang 

telah sesuai dengan peraturan MENKES RI nomor 

722/Menkes/Per/IX/88 mengenai bahan tambahan pangan? 

2. Untuk mengetahui berapakah kandungan zat pewarna, pengawet, dan 

logam berat pada cincau hitam berbagai merk yang dijual di swalayan di 

kota Malang? 

3. Untuk mengetahui apakah banyaknya kandungan zat pewarna dan 

pengawet pada cincau hitam berbagai merk yang dijual di swalayan di 

kota Malang sesuai dengan standar keamanan pangan pada peraturan 

MENKES RI nomor 722/Menkes/Per/IX/88 mengenai bahan tambahan 

pangan. 

4. Untuk mengetahui apakah banyaknya kandungan logam berat (Pb) pada 

cincau hitam berbagai merk yang dijual di swalayan di kota Malang 

sesuai dengan standar yang diperbolehkan oleh Ditjen POM No. 

03725/B/SK/VII/1989. 

5. Untuk mengetahui / mengkaji proses dan hasil penelitian sebagai sumber 

belajar didalam perencanaan pembelajaran biologi SMP. 
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1.4. Manfaat penelitian 

1. Sebagai informasi bagi konsumen untuk mengetahui keamanan 

mengkonsumsi cincau hitam juga sebagai petunjuk bagi produsen dalam 

hal memproduksi produknya. 

2. Sebagai bahan masukan kepada peneliti selanjutnya dalam meneliti 

masalah cincau. 

3. Memberikan informasi dan bahan masukan bagi dinas kesehatan, badan 

POM, tentang pemakaian zat pewarna, pengawet serta kandungan logam 

berat yang dijual di beberapa swalayan di kota Malang. 

4. Sebagai sumber belajar didalam perencanaan pembelajaran biologi SMP. 

 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan dan mengarahkan 

penelitian serta mempersempit permasalahan oleh sebab itu diberikan batasan 

penelitian sebagai berikut: 

1.5. Batasan Masalah 

a. Pengawet yang diteliti adalah jenis Natrium benzoat 

b. Logam berat yang diteliti adalah jenis logam berat timbal 

c. Cincau hitam yang diteliti adalah gel cincau hitam yang dijual di 

swalayan, tidak memiliki rasa (tawar), dikemas dengan plastik, memiliki 

berat 500gr, ber-merk, dan menyantumkan tanggal kadaluarsa. 

 


