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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kesehatan adalah suatu hal yang sangat berharga dalam hidup. Seseorang rela 

melakukan apapun demi menjaga kesehatan tubuhnya. Salah satu yang dilakukan 

untuk menjaga tubuh mereka tetap sehat adalah dengan mengkonsumsi makanan dan 

minuman yang bergizi. 

Dewasa ini banyak makanan dan minuman yang dapat meningkatkan 

kesehatan tubuh dari minuman yang dijual di toko-toko maupun minuman tradisional, 

namun dalam proses pembuatannya terkadang masih menggunakan bahan-bahan 

yang seharusnya tidak mereka gunakan dalam proses pembuatannya misalnnya bahan 

pengawet dan pemanis buatan (sintesis). Selain bahan dasar dari pembuatan jamu 

seringkali pengolahannya ditambah dengan zat-zat bahan tambahan makanan yang 

berupa pengawet dan pemanis buatan. Zat additif tersebut berfungsi untuk 

memperpanjang daya simpan dan menambah rasa manis tanpa harus mengeluarkan 

biaya produksi yang cukup mahal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Desrosier (1988), 

yaitu zat additive adalah bahan pangan merupakan substansi bukan bergizi yang 

ditambahkan kedalam bahan pangan dengan sengaja, yang pada umumnya dalam 

jumlah kecil, untuk memperbaiki cita rasa, tekstur dan sifat-sifat penyimpanannya. 

Umumnya penggunaan zat pengawet kimia ditambahkan dalam bahan makanan 

dengan dosis yang sangat kecil agar tidak mengganggu kesehatan konsumen.  
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Zat pengawet juga berhubungan dengan masa simpan suatu pangan, semakin 

banyak pengawet yang digunakan dalam minuman maka akan semakin lama masa 

simpan minuman tersebut. 

Menurut Tranggono (1990), zat pengawet adalah bahan tambahan makanan 

yang dapat mencegah fermentasi atau penguraian lain terhadap jasad renik. 

Efektivitas dari suatu pengawet anti mikroba dapat ditentukan oleh konsentrasinya. 

Zat pengawet yang sering digunakan adalah asam atau garam benzoat (Na Benzoat). 

Bahan pemanis yang digunakan oleh masyarakat baik dalam bahan minuman dapat 

berupa pemanis alamai dan pemanis buatan atau sintesis. Dewasa ini penggunaan 

pemanis buatan/sintesis semakin luas karena ditunjang oleh kemudahan untuk 

mendapatkan dan harganya relatif murah. Bahan pemanis buatan merupakan bahan 

pemanis yang mempunyai sifat lebih manis dari gula, tetapi penggunaan bahan 

pemanis buatan pada minuman hanya mampu memberikan sifat manis saja, 

sedangkan sifat-sifat lain gula yang sering dibutuhkan dalam minuman tidak dapat 

diberikan oleh pemanis buatan.  

Menurut Winarno dan Rahayu (1994), pemanis buatan yang kini banyak 

berkembang dan paling sering digunakan di Indonesia adalah sakarin, siklamat dan 

aspartam, tetapi yang lebih dikenal masyarakat adalah sakarin dan siklamat. Bahan 

pemanis buatan pada mulanya dibuat untuk tujuan membuat minuman rendah kalori, 

tetapi akhir-akhir ini digunakan dengan tujuan lain yaitu untuk mrngurangi biaya 

produksi dalam pembuatan minuman. 
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Pada umumnya pemanis buatan mempunyai tingkat kemanisan yang jauh 

lebih tinggi dibandingkan dengan gula (sukrosa) sehingga dengan penambahan 

pemanis buatan dalam jumlah yang sedikit saja dapat memaniskan minuman dalam 

jumlah yang besar. Dengan demikian akan mendatangkan keuntungan bagi para 

produsen minuman tersebut. Perlu diingat bahwa sampai saat ini masih diperdebatkan 

mengenai bahaya pemakaian pemanis buatan, terutama masalah sifat karsinogenik 

yang sudah terbukti bahwa pemakaian yang cukup banyak dan terus menerus dalam 

percobaan binatang dapat menimbulkan kanker, karena itu penambahan pemanis 

buatan dalam minuman selalu diatur dalam surat keputusan yang 

berwenang/pemerintah (Tranggono dkk, 1990).  

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pemanis buatan 

membawa pengaruh buruk pada kesehatan. Anak-anak merupakan konsumen yang 

paling rentan terhadap dampak negatif dari pemanis buatan. Otak mereka masih 

berkembang. Beragam riset menunjukkan bahwa pemanis buatan, Berpotensi memicu 

keterbelakangan mental akibat penumpukan Fenilalanin menjadi Tirosin pada 

jaringan syaraf. Efek dari pemanis buatan pada manusia memang tak mewujud 

seketika. Ia terus berakumulasi dan akan dipanen setelah sianak beranjak dewasa. 

Karena itu, fenomena ini disebut juga sebagai silent disease. Yang paling penting 

untuk dilindungi dari pemanis buatan ini adalah anak-anak. Karena mereka masih 

sangat rentan terhadap pengaruh bahan-bahan berbahaya selain itu kalium nitrit dapat 

menyebabkan keracunan apabila digunakan secara berlebihan, dapat menimbulkan 

anemia, sesak nafas, sakit kepala, dan radang ginjal 
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Di Indonesia penggunaan pemanis buatan dalam makan dan minuman masih 

dibolehkan dan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

208/MENKES/PER/IV/1985 tentang pemanis buatan dan 

NO.722/MENKES/PER/IX/1988  tentang bahan tambahan makan bahwa penggunaan 

maksimum sakarin dalam bahan makanan dan minuman berkalori rendah dan untuk 

penderita diabetes mellitus adalah 300 mg/kg bahan makanan dan minuman. 

Sedangkan kadar maksimum siklamat yang diperbolehkan dalam makanan dan 

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

makanan dan minuman. Berdasarkan SNI 01-6993-2004 tentang bahan tambahan 

pangan pemanis buatan, persyaratan penggunaan dalam produk pangan menyebutkan 

bahwa batas penggunaan maksimum sakarin adalah 300 mg/kg. sedangkan kadar 

maksimum siklamat yang diperbolehkan adalah 500 mg/kg. 

Adanya peraturan yang membolehkan digunakannya bahan pemanis buatan 

seperti tersebut diatas nampaknya merangsang sebagian produsen minuman di 

Indonesia untuk menggunakan bahan pemanis tersebut. Sebagaimana Nahdodin dan 

Kuntohartono (1992), melaporkan bahwa konsumsi pemanis buatan oleh sektor 

industri terus meningkat. Sifat karsinogen bahan pemanis buatan tidak menghalangi 

pemanfaatannya oleh kalangan industri baik industri besar maupun kecil, karena 

mereka tidak akan merasakan langsung dampak karsinogeniknya.  

Jamu merupakan obat tradisional yang sudah tidak asing lagi di kalanganm 

masyarakat, baik di tingkat pedesaan maupun perkotaan. Keberadaan jamu sudah ada 

sejak lama dan merupakan suatu warisan leluhur yang sampai saat ini masih tersisa. 
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Menurut Soekidjo Notoatmojo (2007), Manfaat jamu sebagai obat tradisional pada 

umumnya digunakan untuk maksud menjaga kontinuitas kesehatan tiap harinya 

(promotif). Selain itu manfaat dari pengkonsumsian jamu yaitu jamu sebagai obat 

kuratif yaitu untuk mengobati suatu penyakit, obat preventif yaitu mencegah penyakit 

yang akan datang dan sebagai obat rehabilitatif yaitu obat penyembuhan. 

Perkembangan teknologi yang terjadi sekarang ini memberikan pengaruh terhadap 

berkembangnya jamu-jamu instan produksi pabrik.  

Penggunaan bahan tambahan pangan dalam minuman perlu diawasi bersama. 

Penggunaan bahan tambahan pangan mampu memberikan dampak yang positif 

maupun negatif bagi kesehatan, tergantung dari penggunaannya. Untuk bisa 

memberikan dampak yang positif dan mampu mengambil banyak manfaat dari 

penggunaan bahan tambahan pangan, seseorang harus mampu mengetahui bahan 

tambahan pangan secara lebih dalam. Meskipun banyak penggunaan bahan tambahan 

pangan yang sudah diperbolehkan yaitu dalam batas atau kadar tertentu, 

penyelewengan penggunaan bahan tambahan pangan masih bisa dilakukan (Wisnu 

Cahyadi, 2008). 

Bahan tambahan pangan banyak sekali macamnya. Salah satunya yaitu 

pemanis buatan yang berfungsi untuk menambah rasa manis. Pemanis buatan yang 

banyak digunakan masyarakat yaitu berupa sakarin dan siklamat. Dalam kehidupan 

sehari-hari sakarin dan siklamat maupun campuran dari keduanya sering ditambahkan 

dalam minuman.  
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Dengan mudahnya mendapatkan bahan tambahan pangan yang berupa sakarin 

dan siklamat maka penambahan bahan sakarin dan siklamat dalam jamu-jamu buatan 

sendiri bisa dilakukan. Terlebih dengan tingginya harga beli gula membuat para 

pedagang jamu bisa saja menambahkan gula buatan untuk membuat jamu terasa lebih 

manis dan memperingan keuangan mereka.  

Penggunaan gula buatan pada minuman sudah sangat meluas. Begitu juga 

penambahan gula buatan pada jamu bisa saja dilakukan oleh para penjual jamu 

dengan melihat mahalnya harga gula asli. Gula buatan yang banyak beredar dan 

banyak dijual di masyarakat luas adalah sakarin dan siklamat.  

Atas dasar hal tersebut peneliti bermaksud meneliti kandungan pengawet dan 

pemanis buatan pada jamu yang dijual di masyarakat dengan judul “Analisis 

Kandungan Pengawet dan Pemanis Buatan  yang  Terdapat di Beberapa 

Pedagang Jamu di Kota Malang” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan adalah : 

1. Adakah kandungan  pengawet dan pemanis buatan pada jamu yang dijual  di 

Kota Malang ? 

2. Berapakah  kandungan  pengawet dan pemanis buatan pada jamu yang dijual 

di Kota  Malang ? 
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3. Apakah kadar pengawet dan pemanis buatan pada jamu sesuai dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

NO.722/MENKES/PER/IX/1988 dan SNI 01-6993-2004 ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui adanya bahan pengawet dan  pemanis buatan  pada jamu. 

2. Untuk mengetahui berapa kandungan dari bahan pengawet dan pemanis 

buatan jika positif terdapat sakarin atau siklamat pada jamu.  

3. Untuk mengetahui apakah kadar pengawet dan  pemanis buatan pada produk 

jamu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

NO.722/MENKES/PER/IX/1988 dan SNI 01-6993-2004 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat kemungkinan adanya bahan 

pengawet dan  pemanis buatan yang terdapat pada produk jamu. 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kadar bahan pengawet 

dan  pemanis buatan yang terdapat pada produk jamu. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pendidikan bagi 

masyarakat agar lebih berhati-hati dan membatasi konsumsi minuman-

minuman yang mengandung bahan pemanis buatan sakarin dan siklamat, 
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sebab dari hasil penelitian para ahli diketahui bahwa penggunaan pemanis 

buatan secara berlebihan akan berakibat buruk bagi kesehatan yaitu 

menimbulkan kanker. 

 

1.5. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian yang digunakan adalah : 

1. Jenis jamu yang diambil sebagai sampel adalah beras kencur dan kunir asam. 

2. Wilayah pengambilan sampel meliputi daerah – daerah yang berada di Kota 

Malang di lima Kecamatan yakni Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, 

Kecamatan Kedung Kandang, Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Sukun. 

3. Waktu  pengambilan sampel yakni pada saat siang hari, saat para pedagang 

menjual jamu. 

4. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kandungan bahan pengawet dan 

pemanis buatan sakarin dan siklamat dan untuk mengetahui berapa kadar 

pemanis buatan sakarin dan siklamat dalam jamu. 

 

1.6. Batasan Istilah 

 Untuk memberikan gambaran jelas tentang bagian yang ada dalam penelitian 

ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa batasan masalah atau batasan 

arti dalam penelitian ini. 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, 

dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Jadi analisis dalam 
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penelitian ini yaitu suatu penyelidikan yang berusaha untuk mengetahui 

adanya bahan tambahan pangan yaitu pemanis buatan yang berupa sakarin 

dan siklamat (Departemen Pendidikan Nasional, 2005). 

2. Pengawet adalah bahan tambahan makanan yang dapat mencegah atau 

menghambat fermentasi, pengasaman atau penguraian lain terhadap makanan 

yang disebabkan oleh mikrooganisme (Tranggono, 1990). 

3. Pemanis buatan adalah bahan tambahan makanan yang mempunyai sifat lebih 

manis dari gula. 

4. Sakarin (C7H5NO3S) merupakan pemanis buatan yang mempunyai rasa 

manis 200-700 kali sukrosa/gula biasa”. Sakarin biasanya terdapat dalam 

bentuk garamnya yaitu berupa garam Natrium sakarin atau Kalsium sakarin 

(Nurheti Yuliarti, 2007). 

5. Siklamat (C6H11NHSO3Na) merupakan jenis pemanis buatan yang memiliki 

kemanisan 30 kali lebih manis daripada sukrosa”. Siklamat juga biasanya 

terdapat dalam bentuk garamnya yaitu berupa garam Natrium siklamat dan 

Kalsium siklamat (Abdul Rohman dan Sumantri, 2007). 

6. Jamu merupakan minuman tradisional yang terbuat dari bahan-bahan alami 

berupa bagian dari tumbuhan seperti akar-akaran, daun-daunan yang diolah 

secara sederhana. 

 

 


