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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Bakmi (mie basah) adalah salah satu bentuk olahan dari tepung 

terigu, yang dibentuk sedemikian rupa sehingga berbentuk pipih atau bulat 

panjang, berwarna kuning muda, dan kenyal (Fitriyah & Ika, 2004). Bakmi 

mempunyai cita rasa yang khas sehingga banyak orang mengkonsumsi 

bakmi baik sebagai makanan pokok (misal di negara Cina), maupun 

sebagai lauk-pauk (di negara Indonesia). Dilihat dari kadar airnya, bakmi 

(mie basah) dapat dibedakan menjadi dua, yakni bakmi basah dan bakmi 

kering. Bakmi basah adalah bakmi yang tidak dikeringkan dalam 

penyimpanannya, sehingga kadar air yang terkandung di dalamnya relatif 

tinggi. Adanya air sebagai salah satu syarat media tumbuh 

mikroorganisme, menjadikan bakmi basah relatif lebih mudah rusak 

dibandingkan dengan bakmi kering. Dalam perdagangan, bakmi basah ini 

kadang-kadang tidak habis terjual dalam satu hari, sehingga perlu 

diawetkan. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1168/MENKES/ 

PER/X/1999 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri 

Kesehatan No.722/MENKES/IX/1988 tentang bahan tambahan makanan, 

telah mengatur jenis bahan tambahan makanan yang diijinkan dan yang 

dilarang penggunaannya. Pada lampiran dua Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia No.1168/MENKES/PER/X/1999 menyebutkan bahwa 

bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan adalah: asam 

borat dan senyawaan-nya, asam salisilat dan garamnya, 

dietilpirokarbonat, dulsin, kalium klorat, kloramfenikol, minyak nabati 

yang dibrominasi, nitrofurazon, formalin, kalium bromat (Anonim, 1999). 

Dalam kaitannya dengan PERMENKES 

No.1168/MENKES/PER/X/1999, masyarakat dan industri seharusnya 

perlu memperhatikan penggunaan bahan tambahan pangan, dalam 

hubungannya dengan kemungkinan pemalsuan terhadap komponen yang 
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berkualitas rendah dan bahaya yang ditimbulkan oleh komponen beracun 

dalam bahan pangan. Untuk bahan tambahan kimia yang dilarang dan 

tidak disertai dengan batas maksimum penggunaan secara umum 

digolongkan ke dalam senyawa yang berbahaya bagi kesehatan tubuh 

(Cahyadi, W. 2006).  

Berdasarkan berita yang disamapaikan Menteri Perindustrian Fahmi 

Idris meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk bertindak cepat 

menindak lanjuti temuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai 

POM) DKI Jakarta, soal kasus peneman kandungan formalin di sejumlah 

makanan. Permintaan ini disampaikan Fahmi di Jakarta, Rabu (28/12/05), 

menyusul pengumman Balai POM Jakarta yang menemukan sejumlah 

makanan yang mengandung obat pengawet mayat di sejmlah pasar dan 

supermarket. 

Penggunaan formalin dalam makanan adalah tindakan kriminal yang 

harus ditindak polisi. Sebab, kasus ini telah berlangsung lama. Sementara 

makanan yang aling banyak mengandung formalin tersebut diantaranya; 

tahu, mie basah, dan ikan asin (Idris, 2005). 

Formalin itu sendiri merupakan 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 pernapasan, hati, paru-paru, saraf, ginjal, dan 

organ reproduksi (Hasyim et al., 2006). Bahkan The Internasional 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 Mentri Kesehatan No.722/1988, Peraturan Mentri Kesehatan No 

1168/Menkes/PER/X/1999, Undang-Undang No 7/1996 Tentang Pangan 

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

Salah satu makanan telah ditemukan mengandung formalin adalah mie 

basah sebagaimana tertulis dalam sebuah Press Release Kepala Balai POM 

DKI Jakarta tentang bahaya penggunaan formalin pada produk pangan. 
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Didalam Press Release disebutkan bahwa kadar formalin dalam mie basah 

adalah 53,64 – 102,43  µg/g (Harwati,2005). 

Untuk mengidentifikasi adanya kandungan formalin dalam produk 

makanan seperti mie basah ini digunakan pereaksi asam kromotropat. 

Asam kromotropat sendiri merupakan pereaksi yang sangat 

direkomendasikan dalam analisis formalin  karena sensitifitas dan umum 

digunakan untuk berbagai keperluan analisis (Altshuller et al., 1961) 

sebagaimana telah diungkapkan oleh Egriwe (1937) bahwa asam 

kromotropat dapat bereaksi dengan formalin  membentuk senyawa 

berwarna merah ungu ketika dipanaskan dalam larutan H2SO4 72%. Oleh 

karena itu perlu dilakukan penelitian tentang uji identifikasi untuk 

mengetahui formalin di dalam mie basah. Agar dapat memperoleh 

informasi yang sebenarnya tentang keamanan produk makanan yang 

dikonsumsi, yang dapat menjadi tanggung jawab ilmu pengetahuan 

kefarmasian kepada masyarakat umum. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti “Apakah 

Ada Kandungan Formalin  dalam mie basah yang beredar di Pasar Sukun, 

Pasar Mergan, dan Pasar Kasin, Kecamatan Sukun Kota Malang?” 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Mengidentifikasi ada tidaknya kandungan formalin dalam mie 

basah yang beredar di Pasar Sukun, Pasar Mergan, dan Pasar Kasin, 

Kecamatan Sukun Kota Malang. 

 

1.4       Manfaat penelitian 

1.4.1 Sebagai informasi bagi konsumen untuk mengetahui keamanan mie basah 

juga sebagai petunjuk bagi produsen dalam hal memproduksi produknya. 

1.4.2 Sebagai bahan masukan kepada peneliti selanjutnya dalam meneliti 

masalah mie basah. 
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1.4.3 Memberikan informasi dan bahan masukan bagi Dinas Kesehatan, Badan 

POM, Perusahaan Daerah Pasar tentang pemakaian formalin pada mie 

basah yang dijual di kota Malang. 

 


