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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Kerupuk merupakan salah satu makanan khas masyarakat Indonesia, 

khususnya masyarakat Jawa Timur. Kerupuk ini banyak disukai oleh kalangan 

anak-anak sampai orang dewasa, baik masyarakat pedesaan sampai masyarakat 

diperkotaan yang mengkonsumsi kerupuk sebagai makanan pendamping ataupun 

makanan ringan (Prayitno dan Susanto, 2001). Jenis kerupuk di Indonesia sangat 

beragam seperti, kerupuk udang, kerupuk rengginang, kerupuk kulit, dan kerupuk 

beras atau yang biasa disebut kerupuk puli. Pada umumnya kerupuk adalah bahan 

kering berupa lempengan tipis yang terbuat dari adonan yang bahan utamanya 

adalah pati. Berbagai bahan berpati dapat diolah menjadi kerupuk, diantaranya ubi 

kayu, beras, sagu, terigu, tapioka dan talas (Sugiatmi, 2006). Dengan demikian 

kerupuk merupakan salah satu komoditas yang sangat potensial untuk 

dikembangkan menjadi pangan bergizi tinggi (Prayitno dan Susanto, 2001). 

Makanan tidak cukup mempunyai kandungan nilai gizi saja, tetapi juga harus 

bebas dari bahan kimia berbahaya seperti pengawet, pewarna makanan dan 

mikroorganisme dalam makanan (Winarno, 2004). 

Seiring dengan pesatnya perkembangan industri makanan di Indonesia, 

maka banyak produsen industri kecil dan rumah tangga yang menyalahgunakan 

bahan tambahan makanan, dan hal tersebut mempengaruhi keamanan pangan 

seperti bahan pengawet dan pengenyal,yaitu boraks (Suryadi et al., 2008). Tidak 

sedikit produsen menggunakan boraks dalam pembuatan diberbagai makanan 

seperti kerupuk, bakso, pempek, pangsit, tahu, kecap dan bakmi. Salah satu 

masalah keamanan pangan di Indonesia adalah masih rendahnya pengetahuan, 

keterampilan, dan tanggung jawab produsen pangan tentang mutu dan keamanan 

pangan, terutama pada industri kecil atau industri rumah tangga. Penggunaan 

boraks pada bahan ini berfungsi untuk memperbaiki warna, bentuk atau tekstur, 

memperpanjang masa simpan dan bukan merupakan bahan utama (ingredient) 

serta karena harganya yang murah dan mudah didapat (Saparinto dan Diana, 

2009).  

http://www.google.co.id/search?hl=id&sa=N&tbo=d&biw=800&bih=439&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Sukim+Prayitno,+Tri+Susanto%22&ei=wFr6UIrFDcbYrQe4kYGgBA&ved=0CFMQ9AgwCA
http://www.google.co.id/search?hl=id&sa=N&tbo=d&biw=800&bih=439&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Sukim+Prayitno,+Tri+Susanto%22&ei=wFr6UIrFDcbYrQe4kYGgBA&ved=0CFMQ9AgwCA


2 
 

Dari hasil percobaan dengan menggunakan tikus menunjukkan bahwa 

boraks bersifat karsinogenik. Hal ini yang membuat penggunaan boraks dilarang 

karena penggunaan boraks dalam  makanan dapat mengganggu kesehatan 

(Sugiatmi, 2006). Meskipun jumlah yang ditambahkan tidak terlalu banyak, 

namun seringnya mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks akan diserap 

oleh tubuh secara kumulatif, dimana boraks akan menumpuk sedikit demi sedikit 

melalui saluran pencernaan atau dapat diserap melalui kulit. Mengkonsumsi 

boraks dengan dosis tinggi dalam makanan dan diserap dalam tubuh akan 

disimpan secara akumulatif dalam hati, otak dan testis, sehingga menyebabkan 

gangguan otak, hati dan alat reproduksi. Boraks ini akan menyerang sistem saraf 

pusat dan menimbulkan gejala keracunan seperti rasa mual, muntah, diare, kejang 

perut, iritasi kulit dan jaringan lemak, gangguan peredaran darah, kejang-kejang 

akibatnya koma, bahkan kematian (Saparinto dan Diana, 2009). Kematian dapat 

terjadi karena gangguan sistem sirkulasi darah dan terjadi dalam waktu 3 hingga 7 

hari. Pada dosis 10-20 gram atau lebih dapat menyebabkan kematian pada orang 

dewasa, sedangkan pada dosis 5-6 gram akan menyebabkan kematian pada bayi 

dan anak-anak (Rowe, dkk, 2006). 

Pada tahun 2005, Badan POM RI telah melakukan pengujian terhadap 861 

sampel jajanan anak di 195 sekolah dasar di 18 kota, seperti Jakarta, Surabaya, 

Semarang, Bandar Lampung, Denpasar, dan Padang. Hasil uji menunjukkan 

bahwa 39.9% (344 sampel) tidak memenuhi syarat keamanan pangan. Misalnya, 

es sirup atau buah (48.2%) dan minuman ringan (62.5%) yang banyak dikonsumsi 

anak-anak mengandung bahan berbahaya dan tercemar bakteri patogen. Jenis lain 

yang tidak memenuhi syarat adalah saus dan sambal (61.5%) serta kerupuk 

(56.3%). Sementara pada tahun 2007, Badan POM beserta ke-26 Balai POM 

diseluruh provinsi kembali melakukan survei, dari 2000 jenis jajanan yang 

disurvei di sekolah, 45% tercemar bahaya pangan yaitu boraks, formalin dan 

pewarna tekstil. Dari sampel yang diuji yakni kerupuk, jeli dan makanan ringan. 

Boraks diberbagai negara memang pernah digunakan sebagai food additive (bahan 

tambahan makanan) namun akhirnya banyak yang melarang penggunaan boraks 

terutama negara kita (Cahanar dan Irwan, 2006).  

http://www.google.co.id/search?hl=id&sa=N&tbo=d&biw=800&bih=439&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22P.+Cahanar%22&ei=3Ff6UKH2HYnqrQevlYDYBg&ved=0CDEQ9AgwAQ
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Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 722/Menkes/Per/IX/1988 

yang diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

1168/MenKes/Per/X/1999 tentang bahan tambahan makanan yang menyebutkan 

ada 13 bahan yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya dan dilarang 

penggunaannya dalam makanan antara lain, bahan-bahan tersebut adalah boraks 

yang termasuk bahan yang berbahaya dan beracun, sehingga tidak boleh 

digunakan sebagai bahan tambahan makanan. 

Hasil survey di Dinas Kesehatan Kota Malang, diketahui bahwa pada tahun 

2012 DinKes Kota Malang sudah melakukan pengujian terhadap kerupuk ikan, 

kerupuk rambak dan bakso yang ada di toko dan pasar di Kota Malang. Tetapi 

Dinas Kesehatan Kota Malang belum melakukan penelitian tentang kandungan 

boraks pada kerupuk puli di pasar tradisional Kota Malang sehingga peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian  pada kerupuk tersebut. Kota Malang terdapat 

5 Kecamatan yaitu Lowokwaru, Klojen, Blimbing, Kedungkandang dan Sukun, 

yang  terdiri dari 12 Pasar dengan penghasilan yang besar diantaranya adalah 

Pasar Besar, Pasar Blimbing, Pasar Mertojoyo, Pasar Induk Gadang, dan Pasar 

Sukun. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dipasar tradisional tersebut 

terlihat banyak yang menjual kerupuk puli dan masyarakat masih banyak yang 

membeli kerupuk puli dipasar, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dipasar tradisional Kota Malang. Penelitian ini perlu dilakukan untuk 

membuktikan ada tidaknya kandungan zat tambahan pangan yaitu Boraks dalam 

kerupuk puli dengan menggunakan metode analisis Uji Kualitatif, yaitu uji Asam 

sulfat pekat+alkohol (Uji nyala api) dan uji kertas kurkumin (turmeric). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat kandungan boraks pada kerupuk puli yang beredar di pasar 

tradisional Kota Malang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya kandungan boraks 

dalam kerupuk puli di Kota Malang  
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1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi penulis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

mengenai penggunaan boraks yang dilarang dalam pembuatan makanan. 

Informasi ini penting untuk para peneliti lainnya yang tertarik untuk 

meneliti penggunaan borak pada makanan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan mahasiswa 

dalam menulis karya ilmiah secara komperensif, serta mempertajam 

berfikir mahasiswa secara kritis, logis dan analitis.  

2. Bagi masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bahaya 

pemakaian boraks pada makanan khususnya kerupuk puli dengan dilakukan 

penyuluhan kepada masyarakat khususnya home industry. 

3. Bagi lembaga yang berwenang dalam pembinaan makanan, 

Khususnya Badan Pengawasan Obat dan Makanan hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan usaha-

usaha makanan di masyarakat yang perlu mendapat pembinaan. 

 


