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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Makanan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam kehidupan 

sehari-hari manusia tidak terlepas dari makanan. Sebagai kebutuhan dasar 

makanan tersebut harus mengandung zat gizi untuk dapat memenuhi fungsinya 

dan aman dikonsumsi karena makanan yang tidak aman dapat menimbulkan 

gangguan kesehatan bahkan keracunan (Sjahmien, 1992). 

 Salah satu makanan yang mengandung zat gizi adalah tahu. Tahu 

merupakan makanan yang popular di masyarakat Indonesia walaupun asalnya dari 

Cina. Kepopuleran tahu tidak hanya terbatas karena rasanya enak, tetapi juga 

mudah untuk membuatnya dan dapat diolah menjadi berbagai bentuk masakan 

serta harganya murah. 

 Selain itu, tahu merupakan salah satu makanan yang menyehatkan karena 

kandungan proteinnya yang tinggi serta mutunya setara dengan mutu protein 

hewani. Hal ini dapat dilihat dari NPU (Net Protein Utility) nya tahu yang 

mencerminkan banyaknya protein yang dapat dimanfaatkan tubuh, yaitu sekitar 

65 persen (Anonimous, 2005). 

 Tahu merupakan suatu produk yang terbuat dari hasil penggumpalan 

protein kedelai. Tahu dikenal  masyarakat sebagai makanan sehari-hari yang 

umumnya sangat digemari serta mempunyai daya cerna yang tinggi (Koswara, 

1992). Oleh karena itu, tahu dapat dikonsumsi oleh segala lapisan masyarakat dan 

ikut menunjang peranan dalam pola makanan sehari-hari di Indonesia sebagai 

lauk pauk dan juga makanan ringan. Tahu juga mengandung zat gizi yang penting 

lainnya, seperti lemak, vitamin dan mineral dalam jumlah yang tinggi (Winarno, 

1983). 

 Selain memiliki kelebihan, tahu juga mempunyai kelemahan yaitu 

kandungan airnya yang tinggi sehingga mudah rusak karena mudah ditumbuhi 

mikroba. Untuk memperpanjang masa simpan, kebanyakan industri tahu yang ada 

di Indonesia menambahkan pengawet. Bahan pengawet yang ditambahkan tidak 

terbatas pada pengawet yang diizinkan, tetapi banyak produsen yang 
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menambahkan bahan pengawet yang berbahaya bagi kesehatan, salah satunya 

adalah formalin, sebagaimana tertulis dalam penelitian DINKES Kota Malang. 

Formalin (formaldehid) adalah larutan yang tidak berwarna dengan bau 

yang sangat tajam. Formalin merupakan bahan yang beracun dan berbahaya bagi 

tubuh manusia. Dampak buruk formalin bagi tubuh manusia dapat terjadi pada 

berbagai organ, antara lain : kulit, mata, hidung, saluran pencernaan, saluran 

pernafasan, hati, paru – paru, saraf, ginjal dan organ reproduksi (Hasyim et al., 

2006). Bahkan The International Agency For Research on Cancer (IARC) telah 

mengklasifikasikan formalin sebagai senyawa karsinogenik (Anonim, 2006). Oleh 

karena itu, penggunaan formalin sebagai pengawet makanan telah dilarang yaitu 

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 722/1988, Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 1168/MenKes/PER/X/1999, UU No. 7/1996 tentang Pangan dan 

UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (Fatimah, 2006).  

Salah satu makanan yang ditemukan mengandung formalin adalah tahu 

putih sebagaimana tertulis dalam penelitian DINKES Kota Malang. Oleh karena 

itu, peneliti ingin melakukan penelitian tentang Uji Kualitatif Formalin pada Tahu 

Putih dengan Metode Spektrofotometri Visibel di Kecamatan Sukun Kota 

Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada kandungan formalin pada  tahu putih yang beredar di pasar 

tradisional di Kecamatan Sukun, Kota Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kandungan formalin pada tahu putih yang beredar di 

pasar tradisional di Kecamatan Sukun, Kota Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.  Sebagai informasi bagi konsumen untuk mengetahui keamanan tahu putih 

juga sebagai bahan masukan bagi produsen dalam hal menambahkan 

bahan pengawet ke dalam produknya. 

2. Sebagai bahan masukan kepada peneliti selanjutnya dalam meneliti 

masalah tahu. 



3 

3. Memberikan informasi dan bahan masukan bagi Dinas Kesehatan, Badan 

POM, Perusahaan Daerah Pasar tentang pemakaian zat pengawet pada 

tahu putih yang dijual di beberapa pasar tradisional di Kecamatan Sukun, 

Kota Malang. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


