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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia  

untuk  mempertahankan hidup dan kehidupan. Pangan diartikan sebagai segala 

sesuatu yang bersumber dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun 

yang tidak diolah. Pengertian pangan menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 28 

tahun 2004 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik 

yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau 

minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku 

pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan 

atau pembuatan makanan atau minuman (Effendi, 2012). 

Makanan merupakan kebutuhan dasar utama bagi setiap manusia, karena 

di dalamnya terkandung senyawa-senyawa yang sangat diperlukan untuk 

memulihkan dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, mengatur proses di 

dalam tubuh, perkembangbiakan dan menghasilkan energi untuk kepentingan 

berbagai kegiatan dalam kehidupannya. Kebutuhan manusia akan makanan 

diperoleh dari berbagai sumber nabati maupun hewan. Pada dasarnya makanan 

merupakan campuran senyawa kimia, yang dapat dikelompokkan ke dalam 

karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air (Effendi, 2012). 

Makanan pokok merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Banyak 

varian makanan pokok yang dapat dikonsumsi manusia. Tiap daerah memiliki 

makanan pokok sendiri-sendiri. Penentuan jenis pangan yang dikonsumsi sangat 

tergantung pada beberapa faktor, diantara jenis tanaman penghasil bahan makanan  
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yang biasa ditanam didaerah tersebut serta tradisi yang diwariskan oleh budaya 

setempat. Perilaku konsumsi pangan masyarakat dilandasi oleh kebiasaan makan 

(food habit) yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga melalui 

proses sosialisasi (Hidayah, 2011). 

Indonesia menjadikan beras sebagai salah satu makanan pokok, karena 

beras salah satu bahan makanan yang mudah diolah, mudah disajikan, enak, dan 

mengandung protein sebagai sumber energi sehingga berpengaruh besar terhadap 

aktivitas tubuh atau kesehatan (Ahmad dalam Wongkar 2014). Sebagai makanan 

pokok, beras memberikan beberapa keuntungan. Selain rasanya netral, beras 

setelah dimasak memberikan volume yang cukup besar dengan kandungan kalori 

yang cukup tinggi,serta dapat memberikan berbagai zat gizi lain yang penting bagi 

tubuh, seperti protein dan mineral (Asnawati, 2008). 

Dalam memilih beras tentunya, konsumen menginginkan beras yang putih 

dan bersih. Namun di  zaman sekarang ini beras di Indonesia itu tidak murni lagi 

dan banyak mengandung zat kimia tambahan yang berbahaya. Masalah 

manipulasi mutu beras sebenarnya sudah sering dilakukan pedagang atau 

penggilingan seperti penyemprotan zat aromatik dan pemakaian bahan pemutih 

pada beras yang tidak jelas dan tidak sesuai spesifikasi bahan tambahan yang 

diperbolehkan untuk pangan, dan konsentrasi pemakaian di atas ambang batas 

berbahaya bagi kesehatan manusia (Wongkar, 2014). 

Menurut Laksmi (2001) kesehatan yang baik merupakan dambaan dari 

setiap umat manusia. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan 

terus-menerus diupayakan orang dengan berbagai cara. Kemajuan teknologi 

sistem informasi dalam era globalisasi juga banyak membantu masyarakat dalam 
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menyadari perlunya mengkonsumsi pangan yang menyehatkan. Pangan yang 

menyehatkan tidak boleh mengandung bahan-bahan atau cemaran yang dapat 

membahayakan kesehatan termasuk Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang 

terlarang dan mikroba penyebab penyakit atau toksinnya, tetapi sebaliknya yang 

mengandung senyawa-senyawa yang mendukung kesehatan. 

Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan 

gizi pangan pada bab I pasal 1 menyebutkan, yang dimaksud dengan bahan 

tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan kedalam makanan untuk 

mempengaruhi sifat dan bentuk pangan atau produk makanan. Dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 dijelaskan bahwa BTP adalah 

bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai pangan dan biasanya bukan 

merupakan ingredient khas pangan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, 

yang sengaja ditambahkan kedalam pangan untuk maksud teknologi pada 

pembuatan, pengolahan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan atau 

pengangkutan oangan untuk menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi 

sifat khas pangan tersebut (Sinuhaji, 2009).  

Klorin adalah bahan kimia yang biasanya digunakan sebagai pembunuh 

kuman. Zat klorin akan bereaksi dengan air membentuk asam hipoklorus yang 

diketahui dapat merusak sel-sel dalam tubuh. Klorin berwujud gas berwarna 

kuning kehijauan dengan bau cukup menyengat. Penggunaan klorin dalam pangan 

bukan hal yang asing. Klorin sekarang bukan hanya digunakan untuk bahan 

pakaian dan kertas saja, tetapi telah digunakan sebagai bahan pemutih atau 

pengkilat beras, agar beras yang berstandar medium menjadi beras berkualitas 

super (Darniadi dalam Wongkar, 2014).  
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 Dampak dari beras yang mengandung klorin itu tidak terjadi sekarang 

atau dalam waktu dekat. Namun, bahaya untuk kesehatan baru akan muncul 

setelah 15 hingga 20 tahun mendatang, khususnya apabila kita menkonsumsi 

beras tersebut terus menerus. Zat klorin yang ada di dalam beras akan menggerus 

usus pada lambung (korosit). Akibatnya, lambung rawan terhadap penyakit maag. 

Dalam jangka panjang, mengkonsumsi beras yang mengandung klorin akan 

mengakibatkan penyakit kanker hati dan ginjal (Departemen Luar Negeri 

Republik Indonesia dalam Sinuhaji, 2009). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan 

RI No. 772/Menkes/Per/XI/88, bahwa klorin tidak tercatat sebagai Bahan 

Tambahan Pangan (BTP) dalam kelompok pemutih dan pematang tepung. 

Klorin selain berdampak pada kesehatan juga berdampak pada lingkungan, 

baik itu air, udara dan komunitas yang ada di lingkungan tersebut. Adapun 

beberapa dampak yang disebabkan oleh penggunaan klorin ini adalah dampak 

jangka panjang dan jangka pendek. Besar dampaknya yang ditimbulkan klorin 

sangat tergantung pada kadar, jenis senyawa klorin dan yang terpenting tingkat 

toksisitas senyawa tersebut. Pengaruh klorin pada kesehatan dapat menggganggu 

sistem kekebalan tubuh, merusak hati dan ginjal, gangguan pencernaan, gangguan 

pada sistem saraf dapat menyebabkan kanker dan gangguan sistem reproduksi 

yang dapat menyebabkan keguguran (Hasan, 2006). 

 Pengembangan kreatifitas dalam mengajar merupakan salah satu faktor 

penting dalam berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Sumber belajar adalah 

segala sesuatu yang dapat memberi kemudahan kepada peserta didik dalam 

memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan 

dalam proses belajar mengajar. Sedangkan media pembelajaran merupakan 
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komponen pembelajaran yang tidak bisa diabaikan yang dapat meningkatkan 

motivasi dan minat belajar siswa (Haryono, 2014). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nurmawati pada 

tahun 2015 di Laboratorium Analisa Pangan Poloteknik Negeri Jember bahwa 

terdapat kadar klorin pada beras putih di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember yang 

relatif tinggi  dan berada diatas ambang batas yang dapat ditolerir oleh tubuh 

manusia. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga terjadi pada beras yang 

beredar di Pasar Kota Malang. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian dengan 

tujuan untuk mengetahui adanya kandungan klorin dan berapa kandungan klorin 

pada beras yang beredar di Pasar Besar Kota Malang.  

Dalam penelitian ini peneliti akan membuat suatu media yang berupa 

Jurnal penelitian yang akan menjadi sumber belajar untuk siswa pada mata 

pelajaran IPA Terpadu untuk kelas VIII semester genap pada pokok bahasan 

Bahan Tambahan Pangan dengan Standart Kompetensi yaitu Memahami 

kegunaan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari dan KD 4.1 yaitu Mencari 

informasi tentang kegunaan dan efek samping bahan kimia dalam kehidupan 

sehari-hari. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul penelitian 

tentang : “ Analisis Kandungan Klorin (Cl2) pada Beras yang Beredar di Pasar 

Besar Kota Malang Sebagai Sumber Belajar Biologi”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam  penelitian ini : 

1. Berapakah kandungan klorin (Cl2) pada beras yang beredar di pasar besar 

di Kota Malang? 
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2. Bagaimanakah penerapan analisis kandungan klorin (Cl2) pada beras yang 

beredar di  pasar besar di Kota Malang sebagai sumber belajar biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Menganalisis kandungan klorin (Cl2) pada beras yang beredar di pasar 

besar di Kota Malang. 

2. Mengetahui penerapan kandungan klorin (Cl2) pada beras yang beredar di  

pasar besar di Kota Malang sebagai Sumber Belajar Biologi. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian kandungan klorin pada beras ini dapat dimanfaatkan 

sebagai referensi maupun pijakan bagi penelitian yang lebih mendalam 

berkenaan dengan mutu dan kulitas beras khususnya di Kota Malang 

maupun daerah-daerah lainnya. 

2. Manfaat  Praktis  

1. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini akan menjadi landasan bagi peneliti lain mengenai 

kandungan klorin pada beras yang beredar di pasar besar di Kota 

Malang. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai ada atau 

tidaknya kandungan klorin pada beras yang mereka konsumsi sehari-

hari. 
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3. Bagi Dunia Pendidikan  

Memberikan informasi kepada siswa dan guru mengenai Klorin yang 

terkandung dalam beras yang akan dikembangkan menjadi media 

belajar untuk menambah ilmu baru bagi dunia pendidikan khususnya 

dalam bidang biologi.  

1.5 Batasan Masalah 

Adapun Batasan Masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah beras bermerk yang 

diperoleh dari pasar besar Kota Malang. 

2. Beras yang diteliti adalah beras dalam kemasan plastik atau bermerek dan 

berwarna putih sekali. 

3. Parameter dalam penelitian ini adalah kandungan Klorin pada beras 

sampel. 

4. Uji yang digunakan yaitu metode reaksi warna, jika positif dilanjutkan 

dengan metode Iodometri. 

5. Hasil penelitian ini akan dikembangkan menjadi media pembelajaran yang 

berupa Jurnal penelitian. 

1.6 Definisi Istilah  

Adapun definisi Istilah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 

meperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 2002:43).    
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2. Klorin (berasal dari bahasa Yunani Chloros, yang berarti “hijau pucat”),

adalah unsur kimia dengan nomor atom 17 dan simbol Cl termasuk dalam

golongan halogen (Anmurunnisa, 2002).

3. Beras adalah Biji-bijian yang berasal dari padi yang sudah terkelupas

kulitnya (yang menjadi nasi setelah ditanak) (Kamus Besar Bahasa

Indonesia).

4. Pasar adalah tempat dimana para penjual dan pembeli berkumpul untuk

mempertukarkan barang. Para penjual dan pembeli mengadakan transaksi

atas produk yang bernilai dan dapat memuaskan kebutuhan serta

keinginannya melalui tawar menawar.


