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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan yang semakin sulit dengan produk asing menjadikan produsen 

produk Indonesia harus berpikir keras untuk meningkatkan kualitas produknya 

agar tidak kalah bersaing dengan produk lain salah satu caranya dengan 

meningkatan kualitas produk. Selain itu keamanan pangan juga harus dijaga agar 

tidak membahayakan konsumen. Oleh sebab itu perlunya memperhatikan fakta 

yang terjadi di lapang tentang pangan yang beredar di konsumen. 

Keamanan pangan sangat penting dalam komponen sebuah usaha produksi 

pangan. Keamanan pangan akan memperbaiki dan membuat kualitas produk tetap 

terjaga dan aman untuk dikonsumsi sehingga konsumen akan tetap percaya 

terhadap produk yang kita produksi. Para produsen hendaknya memperhatikan 

semua aspek-aspek yang telah ditetapkan untuk menjaga keamanan pangan. 

Beberapa produsen dengan usaha skala kecil sering kali kurang memperhatikan 

pentingnya keamanan pangan dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka 

tentang proses pengolahan yang benar. Selain itu faktor ekonomi juga membuat 

mereka menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai prosedur dan dapat 

membahayakan kesehatan konsumen seperti penggunaan bahan berbahaya yang 

bukan untuk pangan (Adam, 2004). 

Usaha kecil yang sering jadi perhatian tentang keamanan pangan salah 

satunya adalah usaha bakso. Bakso merupakan makanan asli Indonesia salah 

satunya adalah Bakso Malang yang sudah dikenal banyak dimasyarakat. Rasanya 

yang enak serta harganya yang terjangkau menjadikan makanan ini salah satu 

kuliner yang paling diminati. Harga bahan yang sering naik turun, serta 
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persaingan yang semakin ketat menjadikan banyak produsen bakso yang harus 

berpikir keras agar produknya tidak kalah dipasaran. Beberapa produsen bakso 

yang tidak bertanggungjawab bahkan menambahkan bahan kimia non pangan 

untuk membuat bakso mereka lebih tahan lama serta memiliki rasa gurih dan 

penampilan yang lebih menarik. Selain itu kebersihan tempat produksi serta cara 

pengolahan yang kurang diperhatikan akan membuat keamanan pangan terhadap 

produk bakso dapat mengancam kesehatan konsumen. 

1.2 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kandungan senyawa non pangan pada bakso Malang yang ada 

di sekitar kampus III Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Mengetahui keamanan pangan produk bakso di sekitar kampus III 

Universitas muhammadiyah Malang. 

3. Mengetahui kualitas produk bakso Malang yang ada di sekitar kampus III 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.3 Hipotesis 

1. Diduga beberapa usaha bakso Malang mengandung senyawa berbahaya 

non pangan. 

2. Diduga beberapa usaha bakso Malang kurang memperhatikan tentang 

keamanan pangan. 

3. Diduga beberapa usaha bakso Malang tidak memperhatikan kualitas bakso 

yang dihasilkan. 

 


