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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Tahu   sangat populer dikalangan  masyarakat Indonesia meskipun asalnya 

dari Cina,   bahkan hampir setiap hari dapat dijumpai dalam  menu  keluarga dan 

sebagai makanan ringan karena  harganya  relatif  murah,  mudah  didapat  serta  

mengandung  gizi tinggi. Tahu adalah makanan yang dibuat dari endapan perasan 

biji kedelai yang difermentasi. Tahu  mengandung  kurang  lebih  75%  air  di 

samping protein, karbohidrat, dan lemak. Tahu  merupakan  media  yang  cocok  

untuk pertumbuhan   mikroorganisme  yang menyebabkan   tahu   tersebut   cepat   

basi   dan berbau     busuk. Sehingga banyak  masyarakat yang menggunakan 

bahan tambahan makanan (BTM) yang sekarang lebih dikenal dengan bahan 

tambahan pangan (BTP) sebagai pengawet (Cahyadi, 2008). 

Peranan  bahan  tambahan  pangan  khususnya bahan pengawet menjadi  

semakin  penting  sejalan  dengan  kemajuan teknologi produksi BTP.       

Banyaknya BTP  yang tersedia  secara  komersil  dengan  harga yang relatif    

murah akan    mendorong  meningkatnya    pemakaian    BTP    yang berarti   

meningkatkan   konsumsi   bahan tersebut   bagi   setiap   individu   (Cahyadi, 

2008). Tidak ada masalah selama BTP yang digunakan termasuk dalam kelompok 

yang diizinkan akan tetapi banyak produsen yang menggunakan BTP yang 

dilarang seperti Formalin. Selain penggunaan formalin, tidak sedikit produsen 

tahu yang  menambahkan boraks selain sebagai pengawet juga dapat memperbaiki 

bentuk dan tekstur (Winarno & Rahayu, 1994). 

Mengkonsumsi    makanan   yang  mengandung  boraks  memang  tidak  

serta  berakibat   buruk   secara   langsung,   boraks   akan   menumpuk   sedikit   

demi  sedikit    karena    diserap    dalam    tubuh. Seringnya   mengkonsumsi   

makanan  mengandung   boraks   akan   menyebabkan  gangguan  otak,  hati,  dan  

ginjal  (Cahyadi, 2008). Efek samping boraks terhadap kesehatan ialah dapat 

menyebabkan muntah dan diare, nyeri perut, kejang dan kerusakan ginjal.  

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Biji
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Ekskresi yang lambat dari boraks dapat menyebabkan akumulasi toksisitas pada 

penggunaan berulang (Sweetman, 2009).  Jika tertelan boraks dalam dosis 15-25 

gram, sedangkan pada anak dosis 5-6 gram dapat menyebabkan kematian (Rowe 

et al., 2006).  

Menurut   Peraturan   Menteri  Kesehatan Nomor: 722/MenKes/Per/IX/88 

tentang BTP, boraks termasuk bahan  yang  berbahaya   dan   beracun   sehingga   

tidak  boleh digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Selain itu pada lampiran 

dua Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia  

No.1168/MENKES/PER/X/1999 menyebutkan bahwa bahan tambahan yang 

dilarang digunakan dalam makanan adalah :  asam borat,  asam salisilat  dan 

garamnya, dietilpirokarbonat, dulsin, kalium klorat, kloramfenikol,  minyak 

nabati yang dibrominasi, nitrofurazon, formalin, kalium bromat (Menteri 

Kesehatan RI, 1999) . 

Dari peraturan-peraturan tersebut jelas bahwa Boraks merupakan salah 

satu bahan tambahan makanan yang berbahaya dan dilarang. Masyarakat dan 

industri perlu memperhatikan bahan tambahan pangan terutama bahan tambahan 

kimia yang dilarang, secara umum digolongkan kedalam senyawa yang berbahaya 

bagi kesehatan (Cahyadi, W, 2006).   

Berdasarkan dari hasil survei yang dilakukan  Badan POM di Pasar Baru 

Stabat, Kabupaten Langkat Sumatera Utara tahun 2012 menunjukkan  bahwa 

terdapat  kandungan boraks pada tahu putih dan tahu kuning  (Anonim, 2012). 

Selanjutnya pada Agustus 2013 lalu BPOM kembali menemukan kandungan 

boraks pada tahu putih  yang dijual di Pasar Dabo, Kabupaten Lingga (2013). Dari 

data tersebut dapat dilihat bahwa boraks masih banyak digunakan produsen 

produk-produk di atas. Hal ini disebabkan karena selain sebagai pengawet, boraks 

juga digunakan untuk mendapat kualitas makanan yang bersifat kenyal, renyah 

dan padat seperti jenis makanan tahu, mie, bakso dan kerupuk (Mujamil, 1997). 

 Masyarakat Indonesia beberapa bulan terakhir ini telah diguncang oleh 

masalah penggunaan formalin. Masalah keamanan pangan ini tidak dapat 

dihindari lagi walaupun sudah ada peraturan yang melarang penggunaan kedua 

bahan tersebut. Oleh karena itu perlu  dilakukan identifikasi kandungan boraks 

Pada tahu putih dengan metode uji nyala api dan uji kertas kurkumin  dalam 

http://catatankimia.com/catatan/category/btm
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upaya meningkatkan keamanan makanan bagi masayarakat terutama di pasar 

singosari,  Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

Apakah ada kandungan boraks pada tahu putih yang beredar di pasar 

singosari,  Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Mengidentifikasi ada atau tidaknya senyawa boraks pada tahu putih yang 

beredar di pasar singosari,  Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis 

1. Membekali penulis dalam mempertajam berfikir secara kritis, logis 

dan analitis. 

2. Melatih kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah secara 

komprehensif. 

3. Melatih kemandirian penulis dalam mengembangkan karier ilmiah. 

4. Mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi, berkarya di masyarakat 

atau dunia kerja. 

b. Manfaat bagi masyarakat 

1. Memberi  informasi  bahwa makanan yang memakai  boraks 

berbahaya bila  dikonsumsi. 

2. Memberi  informasi  pada Masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam 

memilih makanan yang dikonsumsi. 

c. Manfaat bagi lembaga yang berwenang 

Memberikan informasi dan bahan masukan bagi Dinas Kesehatan, 

Badan POM, Perusahaan Daerah Pasar tentang pemakaian zat tambahan 

pada tahu putih yang dijual di pasar singosari,  Kecamatan Singosari, 

Kabupaten Malang. 

 


