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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang  

Pangan  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 

penyerapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman  

(Mahendradatta, 2007). 

Es krim merupakan salah satu jenis makanan yang sangat disukai oleh 

konsumen segala usia dari anak-anak hingga dewasa. Konsumsi es krim di 

Indonesia berkisar 0,5 lt/orang/tahun dan diperkirakan makin meningkat seiring 

dengan memasyarakatnya es krim. Es krim berdasarkan SNI 01-3713-1995 di 

definisikan sebagai jenis makanan semi padat yang dibuat dengan cara proses 

pembekuan dan pengadukan (Arbuckle,1986). 

Aspek pangan yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia 

adalah aspek keamanan. Kemananan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 

tahun 2012 tentang pangan pasal 1 ayat 5 adalah kondisi dan upaya yang 

diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran kimia, biologis 

dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan 

manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya 

masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Pencemaran kimiawi dalam 
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makanan dapat terjadi melalui penggunaan bahan tambahan pangan yang 

berbahaya dan dan melebihi batas maksimal yang diperbolehkan 

(Kemenkes,2011) 

Sejak pertengahan abad ke-20 ini, peranan bahan tambahan pangan 

semakin penting sejalan dengan kemajuan teknologi produksi bahan tambahan 

pangan sintetis. Banyaknya bahan tambahan pangan dalam bentuk lebih murni 

dan tersedia secara komersil dengan harga yang relatif murah akan mendorong 

meningkatnya pemakaian bahan tambahan pangan yang berarti meningkatkan 

konsumsi bahan tersebut bagi setiap individu. Namun demikian perlu kita sadari 

bahwa seringkali makanan hasil buatan industri rumah tangga mengandung bahan 

tambahan makanan yang berbahaya, salah satunya adalah pemanis buatan yang 

dilarang ataupun pemanis buatan yang diizinkan, tetapi dalam jumlah yang 

berlebihan. Dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung pemanis buatan 

dalam jumlah kadar yang berlebihan maka akan menyebabkan keracunan 

(Yukiarti,2007). 

Badan Pusat Pengawasan Obat dan makanan mencatat bahwa selama tahun 

2013 di Indonesia keracunan pangan terdapat 163 kejadian, dan berdasarkan jenis 

pangannya diketahui jajanan pangan berkontribusi terhadap kasus keracunan 

sebesar 13,5 %. Minuman ringan yang mengandung pemanis buatan 

menyebabkan sekitar 200.000 kematian per tahun. Mereka menghubungkan 

minuman berpemanis dengan 133.000 kasus kematian akibat diabetes, 44.000 dari 

penyakit jantung dan 6.000 dari kanker. 
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Pemanis buatan adalah bahan tambahan makanan (BTM) yang berasa 

manis, tidak atau hampir tidak mempunyai nilai gizi, dan tidak mengandung 

kalori. Penggunaan pemanis buatan cenderung tinggi karena lemahnya 

pengawasan serta adanya masyarakat yang belum atau tidak tahu bahayanya, 

sehingga produsen mengambil keuntungan dari kondisi ini. Pemanis buatan yang 

banyak (Murdiati dkk., 1988). 

Pemakaian pemanis buatan banyak dipakai pedagang kecil dan industri 

rumahan karena dapat menghemat biaya produksi. Harga pemanis buatan jauh 

lebih murah dibandingkan dengan gula asli. Indriasari (2009) mengutip bahwa 

hasil kajian yang dilakukan Badan POM di beberapa sekolah dasar (SD) di 

Malang, Jawa Timur, menemukan ada konsumsi pada level yang tidak aman pada 

penggunaan bahan pemanis buatan sakarin dan siklamat. Badan POM hanya 

melakukan kajian terhadap sakarin dan siklamat karena pemanis buatan ini 

digunakan tanpa batas oleh pedagang jajanan anak sekolah. Sakarin dan siklamat 

harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan pemanis lainnya, seperti 

aspartame, acesulfam, alitam, dan neotam. 

Pemanis buatan yang banyak digunakan di Indonesia adalah siklamat dan 

sakarin. Siklamat berupa kristal atau bubuk kristal yang berwarna putih, tidak 

berbau, mudah larut dalam air dan pada bentuk larutan memiliki tingkat 

kemanisan sebanyak 30 kali rasa manis sukrosa (Murdiati dkk., 1988).  

Penggunaan siklamat sebagai pemanis sintetis dalam pangan tidak boleh 

melebihi batas maksimum yang diizinkan pemerintah. Penggunaan siklamat 

berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Pengaruh jangka pendek dari 
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konsumsi siklamat berlebih dapat menimbulkan gejala-gejala umum seperti 

pusing, mual, muntah, diare atau kesulitan buang air besar (Kemenkes,2011). 

Konsumsi siklamat dalam jangka panjang dapat menimbulkan angguan 

kardiovaskular dan terhentinya perkembangan testis (Nollet, 2004), selain itu 

senyawa cyclohexilamine dapat menyebabkan ketidaksuburan dan keguguran 

janin (Duslo,2011). Paparan senyawa ini berulang-ulang juga dapat menyebabkan 

kerusakan hati dan ginjal (NJDH,2010). Berdasarkan hasil uji laboratorium pada 

hewan uji, pemberian siklamat dalam dosis tinggi dapat menyebabkan tumor 

kandung kemih, paru, limpa dan menyebabkan kerusakan genetic (BPOM, 2008). 

Banyak aspek yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan jenis 

pemanis buatan yang diijinkan untuk digunakan dalam produk pangan, antara lain 

nilai kalori, tingkat kemanisan, sifat toksik, pengaruhnya terhadap metabolisme, 

gula darah dan organ tubuh manusia. Oleh sebab itu selain ketentuan mengenai 

penggunaan pemanis buatan juga harus disertai dengan batasan jumlah maksimum 

penggunaannya (Ambarsari, 2008). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Linda hernike napitupulu (2005 ) 

tentang uji pemanis buatan pada es krim yang dijajakan di beberapa pasar kota 

medan menunjukkan bahwa dari kelima belas sampel yang diteliti mengandung 

pemanis buatan berupa sakarin yang telah melebihi batas maksimum yang 

diperbolehkan menurut Permenkes RI No.722/Menkes/Per/IX/1988 tentang bahan 

tambahan makanan yaitu dengan kadar 200 mg/kg. 

Pemanis buatan dalam takaran yang berlebih dapat menimbulkan efek 

samping yang merugikan kesehatan manusia.oleh sebab itu penggunaannya dalam 
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produk-produk makanan harus diwaspadai. Produk es krim merupakan produk 

yang tidak dapat terlepas dari penggunaan bahan pemanis, baik alami maupun 

buatan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No.208/MenKes/Per/IV/85 Tentang Bahan Tambahan Makanan pada es krim, 

yaitu 2 g/kg bahan atau 0,2 % bahan. 

Meskipun diizinkan untuk makanan, zat pemanis sintesis sakarin dan 

siklamat merupakan zat pemanis yang sebetulnya khusus ditujukan bagi penderita 

diabetes ataupun konsumen dengan diet rendah kalori. Namun demikian, kini 

sakarin juga sering ditambahkan ke dalam makanan yang ditujukan untuk 

konsumen pada umumnya ( bukan penderita diabetes).  

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) makanan jajanan di 

Indonesia tidak menerapkan standar yang direkomendasikan. Pernyataan WHO 

juga didukung dengan hasil penelitian BPOM terhadap 163 sampel jajanan 

makanan dan minuman dari 10 propinsi dan sebanyak 80 sampel (80%) tidak 

memenuhi persyaratan mutu dan keamanan produk. Dari produk makanan jajanan 

itu banyak ditemukan penggunaan bahan pengawet dan pemanis yang dapat 

mengganggu kesehatan anak sekolah seperti penyakit kanker dan ginjal.  

Dalam penelitian ini peneliti akan membuat suatu media pembelajaran 

berupa poster yang akan menjadi sumber belajar untuk siswa pada mata pelajaran 

IPA Terpadu untuk kelas VIII semester genap pada pokok bahasan Zat Aditif 

Pada Makanan dengan KD 4.7 Menyajikan data, informasi, dan mengusulkan ide 

pemecahan masalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan zat aditif 

dalam makanan dan minuman. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti 
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mengambil judul penelitian tentang : “Analisis Kadar Pemanis Buatan Pada Es 

Krim Yang Diperdagangakan Di Sekitar Sekolah Dasar Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang (Dikembangkan sebagai Media Pembelajaran dalam 

bentuk Poster)” 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

dalam  penelitian ini : 

1. Adakah kandungan pemanis buatan pada es krim yang diperdagangkan di 

sekitar Sekolah Dasar Kecamatan Dau Kabupaten Malang? 

2. Berapakah kadar pemanis buatan pada es krim yang diperdagangkan di 

sekitar Sekolah Dasar Kecamatan Dau Kabupaten Malang? 

3. Apakah kadar pemanis buatan pada es krim yang diperdagangkan di 

sekitar Sekolah Dasar Kecamatan Dau Kabupaten Malang sesuai standart 

yang diizinkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No.208/MenKes/Per/IV/85? 

4. Bagaimana Penerapan hasil penelitian tentang kadar pemanis buatan pada 

es krim yang diperdagangkan di Sekolah Dasar Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam 

pembelajaran biologi? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 
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1. Mengetahui kandungan pemanis buatan pada es krim yang 

diperdagangkan di Sekolah Dasar Kecamatan Dau Kabupaten Malang 

2. Menganalisis kadar pemanis buatan pada es krim yang diperdagangkan 

Sekolah Dasar Kecamatan Dau Kabupaten Malang 

3. Mengetahui kandungan pemanis buatan pada es krim yang 

diperdagangkan di Sekolah Dasar Kecamatan Dau Kabupaten Malang 

sesuai standart yang diizinkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia No.208/MenKes/Per/IV/85 

4. Mengetahui hasil penelitian tentang penerapan  kadar pemanis buatan pada 

es krim yang diperdagangkan di Sekolah Dasar Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang sebagai sumber belajar dalam pembelajaran biologi. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah 

pengetahuan bagi para pendidik serta pemahaman tentang pemanis 

buatan dan keamanan pangan dalam dunia pendidikan. 

b. Memperkaya informasi mengenai pemanis buatan yang akan 

dikembangkan menjadi media berupa buku saku untuk menambah 

ilmu baru bagi dunia pendidikan khususnya dalam bidang biologi.  

2. Manfaat Praktis 
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a. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan membantu pemerintah 

dan instansi yang berwenang dalam upaya peningkatan pengawasan  

keamanan  pangan  khususnya dalam  penggunaan kadar pemanis 

buatan pada es krim yang dikonsumsi oleh masyarakat. 

b. Memberikan informasi bagi masyarakat  agar pemahaman masyarakat 

tentang keamanan  pangan  khususnya  pemanis buatan pada es krim 

semakin  baik  sehingga masyarakat mampu memilih makanan  atau 

minuman jajanan seperti es krim yang aman untuk kesehatan dan 

kehidupan yang berkualitas. 

c. Menambah wawasan berpikir bagi penelitian terutama yang 

berhubungan dengan penggunaan pemanis buatan pada es krim. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari fokus permasalahan, perlu 

adanya batasan masalah sebagai berikut: 

1. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar 

Pemanis Buatan Pada Beberapa Es Krim Yang Diperdagangkan di 

Sekolah Dasar Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

2. Obyek penelitian ini adalah Es krim bermerk dan tidak bermerk 

3. Subyek penelitian ini adalah kadar pemanis buatan. 

4. Parameter yang diteliti yaitu sakarin dan natrium siklamat 

5. Sumber belajar yang akan dikembangkan sebagai pembelajaran pada 

penelitian ini berupa Poster. 
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1.6   Definisi Istilah 

Adapun definisi istilah pada penelitian ini adalah: 

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).    

2. Kadar adalah kandungan atau konsentrasi dan umumnya dinyatakan 

dalam suatu satuan kuantitas per satuan volume atau bobot (Meta,2007). 

3. Pemanis Buatan adalah tambahan makanan buatan  yang diproses  secara  

sintetis  yang tidak  mengandung  kalori  dan  sejumlah  nilai  gizi  

lainnya (Saparinto,2006). 

4. Es Krim adalah makanan beku yang dibuat dari susu yang melewati tahap 

pasteurisasi, homogenisasi, pematangan es krim dengan penyimpanan 

dalam lemari es, serta pembekuan dan pengadukan (Saleh, 2004) 




