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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Anak Sekolah Dasar 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, 

yang termasuk anak adalah sebelum usia 18 tahun dan belum menikah. Sedangkan 

yang termasuk usia sekolah dasar adalah mereka yang berusia 7-12 tahun (WHO, 

2002). Menurut teori perkembangan Piaget diacu dalam Hidayat (2004), anak usia 

7-11 tahun termasuk dalam tahap konkret operasional yaitu kemampuan untuk 

memahami konsep-konsep, hubungan sebab-akibat, hubungan yang majemuk, serta 

kemampuan diri yang menyangkut proses berpikir, daya ingat, pengetahuan, tujuan 

dan aksi yang meningkat. 

Terjadi perkembangan sosialisasi yang menonjol pada anak selama periode 

usia sekolah. Diantaranya adalah pergaulan anak menjadi lebih luas dan tidak 

terbatas hanya dengan anggota keluarga di rumah. Masa sekolah memberikan 

kesempatan kepada anak untuk lebih banyak bergaul dengan teman sebayanya. 

Selain itu, pada usia sekolah terjadi perkembangan intelegensi, minat, emosi dan 

kepribadian. Perkembangan pada aspek-aspek itulah yang membentuk karakteristik 

khas pada anak usia sekolah dasar (Akbar, 2005). 

Pada masa-masa inilah anak berada dalam fase pertumbuhan dan 

perkembangan, sehingga berangsur-angsur menjadi banyak mengetahui tentang diri 

dan dunianya. Pada taraf ini anak dalam kondisi peka terhadap stimulus sehingga 

mudah untuk dibimbing, diarahkan dan ditanamkan kebiasaan yang baik 

(Notoatmodjo, 2005). Kebiasaan dalam memilih jajanan termasuk salah satu 

kebiasaan baik yang perlu ditanamkan. 
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2.2 Kantin dan Penjual Makanan Jajanan Anak Sekolah 

Kantin merupakan salah satu tempat jajan anak sekolah selain penjual 

makanan jajanan di luar sekolah. Kantin mempunyai peranan yang penting dalam 

mewujudkan pesan-pesan kesehatan dan dapat menentukan perilaku makan jajanan 

di sekolah. Kantin sekolah dapat menyediakan makanan sebagai pengganti makan 

pagi dan makan siang di rumah serta camilan dan minuman yang sehat dan bergizi 

(Nuraida, 2009). 

Penjual pangan jajanan anak sekolah mempunyai potensi yang menentukan 

perilaku makan siswa sehari-hari melalui penyediaan makanan jajanan di sekolah. 

Kantin sekolah mempunyai peranan penting dalam mendorong pesan-pesan 

kesehatan dari kelas dan rumah. Ada kantin yang menyediakan makanan yang sehat 

dan bergizi, namun banyak juga yang belum. Kepala sekolah dan guru sepertinya 

belum maksimal dalam mengarahkan kantin sekolah yang menyediakan makanan 

sesuai dengan PUGS. Selain itu pihak sekolah, kelompok orang tua murid dapat 

merangsang perubahan agar kantin menyediakan makanan yang sehat, bergizi dan 

aman bagi kesehatan (Muhilal dan Damayanti, 1992). 

Menurut Depkes RI 2000, penjual makanan jajanan dalam melakukan 

kegiatan pelayanan penanganan pangan jajanan harus memenuhi persyaratan antara 

lain : 

a. Tidak menderita penyakit yang mudah menular misalnya batuk, pilek, influenza, 

diare dan penyakit perut serta penyakit sejenisnya 

b. Menutup luka (pada luka terbuka/bisul atau luka lainnya) 

c. Menjaga kebersihan tangan, rambut, kuku dan pakaian 

d. Memakai celemek dan tutup kepala 

e. Mencuci tangan setiap kali hendak menangani makanan 
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Disamping itu penjual makanan jajanan dalam memberikan pelayanan 

dilarang antara lain: 

a. Menjamah makanan tanpa alat perlengkapan atau tanpa alas tangan 

b. Sambil merokok, menggaruk anggota badan 

c. Batuk atau bersin dihadapan pangan jajanan yang disajikan dan atau tanpa 

menutup mulut atau hidung 

2.3 Keamanan Pangan 

2.3.1 Definisi Keamanan Pangan 

Menurut Undang-Undang No 7/1996 yang dikutip oleh Hardiansyah (2001) 

tentang pangan, bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya untuk 

mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang 

mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.  

Pangan yang tidak aman dapat menyebabkan penyakit yang disebut dengan 

foodbourne diseases, yaitu gejala penyakit yang timbul akibat mengkonsumsi 

pangan yang mengandung senyawa atau organisme patogen. 

2.3.2 Penyebab Ketidakamanan Pangan 

Menurut Baliwati (2004), penyebab ketidakamanan pangan adalah: 

1. Segi gizi, jika kandungan gizinya berlebihan yang dapat menyebabkan berbagai 

penyakit degeneratif seperti jantung, kanker dan diabetes. 

2. Segi kontaminasi, jika pangan terkontaminasi oleh mikroorganisme ataupun 

bahan-bahan kimia. 

Dalam memperbaiki atau meningkatkan fungsional pangan digunakan bahan 

kimia yang disebut BTM (Bahan Tambahan Makanan). Sering sekali BTM yang 

digunakan adalah BTM yang dilarang, seperti Boraks, Rhodamin B dan Methanil 

Yellow. Contoh penggunaan boraks adalah pada pembuatan bakso, Rhodamin B dan 
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Methanil Yellow pada pembuatan pempek Palembang dan berbagai jajanan pasar 

seperti cendol, kelepon, atau kue bugis (Baliwati, 2004).  

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh mahasiswa FKM terhadap 

penyalahgunaan beberapa Bahan Tambahan Makanan pada makanan dan minuman. 

Seperti yang dilakukan oleh Munthe (2003), Nova (2004) dan Darius (2007), hasil 

yang didapat menunjukkan bahwa banyak makanan dan minuman jajanan yang 

mengandung BTM yang tidak diijinkan seperti formalin, boraks, pewarna dan 

pemanis yang melebihi batas penggunaan. 

2.4 Makanan dan Minuman Jajanan 

Makanan jajanan dikenal sebagai street foods adalah sejenis jajanan 

makanan yang dijual di kaki lima, pinggir jalan, stasiun, pasar, tempat pemukiman 

serta lokasi yang sejenis. Makanan jajanan banyak sekali jenisnya dan bervariasi 

dalam bentuk keperluan dan harga (Winarno, 2004). 

Makanan jajanan sekolah merupakan masalah yang perlu menjadi perhatian 

masyarakat, khususnya orangtua, pendidik dan pengelola sekolah. Makanan dan 

minuman jajanan sekolah sangat beresiko terhadap cemaran biologis atau kimiawi 

yang banyak mengganggu kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

Menurut FAO dalam Judarwanto (2008) makanan jajanan yang dijual oleh 

pedagang kaki lima didefinisikan sebagai makanan atau minuman yang 

dipersiapkan dan atau dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan di tempat 

keramaian umum lain yang langsung dimakan tanpa pengolahan atau persiapan 

lebih lanjut. Oleh karena itu, keamanan pangan jajanan merupakan salah satu 

masalah kesehatan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian serius, konsisten 

dan disikapi bersama (Februhartanty dan Iswaranti, 2004). 

2.5 Jenis-Jenis Minuman 
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Minuman adalah segala sesuatu yang dikonsumsi dan dapat menghilangkan 

rasa haus. Air minum yang ideal seharusnya jernih, tidak berasa dan tidak berbau. 

Air minum pun seharusnya tidak mengandung kuman pathogen yang dapat 

membahayakan kesehatan manusia. Tidak mengandung zat kimia yang dapat 

mengubah fungsi tubuh, tidak korosif dan tidak merugikan secara ekonomis. Pada 

hakekatnya hal ini bertujuan untuk mencegah terjadi serta meluasnya penyakit 

bawaan air atau water borne disease (Slamet, 1994). 

Menurut Tarwotjo (1998), jenis minuman yang tersedia setiap hari 

dibedakan atas: 

1. Minuman sehari-hari 

a. Air putih, merupakan minuman netral dengan syarat tidak berwarna, tidak 

berbau dan tidak berasa 

b. Teh 

c. Kopi 

2. Minuman panas 

Jenis minuman ini antara lain adalah wedang, jahe, wedang ronde 

3. Minuman dingin 

a. Es sirup, sirup yang dibuat dari gula pasir yang dilarutkan dalam air dengan 

perbandingan tertentu lalu direbus sampai mendidih kemudian didinginkan 

dan dibuat dengan aneka warna, rasa dan aroma 

b. Jus buah, minuman dingin yang dibuat dari buah-buahan yang dihaluskan, 

satu macam buah atau campuran beberapa buah ditambah dengan sirup atau 

gula pasir dan es batu 

c. Es buah, es sirup yang diisi dengan beberapa macam buah yang dipotong-

potong kecil lalu ditambah es 
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d. Es krim, dibuat dari susu, gula, telur dan bahan tambahan seperti buah-

buahan dan kacang-kacangan 

2.6 Minuman Sirup 

Sirup merupakan larutan yang terdiri dari air, gula dan formulasi bahan-

bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan yang digunakan bertujuan untuk 

meningkatkan nilai organoleptik, menghambat pertumbuhan mikroba dan 

memperpanjang masa simpan produk (Kusnandar, 2008). Sirup mempunyai variasi 

warna, rasa dan aroma biasanya dari rasa buah-buahan. Bahan-bahan yang 

digunakan dalam pembuatan sirup adalah buah segar, gula pasir, asam sitrat, natrium 

benzoat, garam dapur dan air. 

Menurut Trimargono (2000), Proses pembuatan sirup dapat dilakukan 

dengan cara antara lain: 

a) Memilih buah yang telah tua, segar dan yang masak lalu dicuci 

b) Potong buah menjadi empat bagian 

c) Parut buah hingga menjadi bubur 

d) Tambahkan air, gula pasir, natrium benzoate, asam sitrat dan garam dapur 

e) Aduk sampai rata 

f) Kemudian bahan yang telah tercampur tersebut dipanaskan hingga mendidih dan 

biarkan sampai agak mengental 

g) Dalam keadaan panas, saring hasilnya setelah dingin segera masukkan ke dalam 

botol. 

Tabel 1. Syarat Mutu Sirup 

No. Kriteria uji Satuan Persyaratan 
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1. 

1.1 

1.2 

2. 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

5. 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

Keadaan: 

Aroma 

Rasa 

Gula Jumlah 

Bahan Tambahan Makanan: 

Pemanis buatan 

Pewarna tambahan 

Pengawet 

Cemaran Logam: 

Timbal (Pb) 

Tembaga (Cu) 

Seng (Zn) 

Cemaran Arsen (As) 

Cemaran Mikrobia: 

Angka lempeng total 

Coliform 

Escherichia coli 

Salmonella 

S.aureus 

Vibrio cholera 

Kapang 

Khamir  

 

- 

- 

%b/b 

 

- 

Sesuai SNI 

Sesuai SNI 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

CFU/ml 

MPN/ml 

Koloni/ml 

Koloni/ml 

Koloni/ml 

Koloni/ml 

Koloni/ml 

Koloni/ml 

 

Normal 

Normal 

Min.65 

 

Tidak boleh ada 

01-0222-1987 

01-0222-1987 

 

Maks.1,0 

Maks.10 

Maks.25 

Maks.0,5 

 

Maks.5x102 

Maks.20 

<3 

Negatif 

0 

Negatif 

Maks.50 

Maks.50 

Sumber: Standar Nasional Indonesia (SNI-01-2897-1992) 

2.7 Bahan Tambahan Makanan 

2.7.1 Definisi Bahan Tambahan Makanan 

Pada umumnya dalam pengolahan makanan selalu diusahakan untuk 

menghasilkan produk makanan yang disukai dan berkualitas baik (Widyaningsih, 

2006). Bahan Tambahan Makanan secara umum didefinisikan sebagai bahan yang 

biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan 

komponen khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang 

ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada 

pembuatan, pengepakan, pengemasan dan penyimpanan (Cahyadi, 2006).  

Menurut FAO dan WHO dalam kongres di Roma, menyatakan bahwa bahan 

tambahan makanan adalah bahan-bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam 

makanan dalam jumlah sedikit yaitu untuk memperbaiki warna, bentuk, citarasa, 
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tekstur atau memperpanjang daya simpan. Sedangkan menurut Puspitasari (2001), 

bahan tambahan makanan adalah senyawa (atau campuran berbagai senyawa) yang 

sengaja ditambahkan ke dalam makanan dan minuman dalam proses pengolahan, 

pengemasan dan penyimpanan dan bukan merupakan bahan utama. 

Tujuan penggunaan bahan tambahan makanan adalah dapat meningkatkan 

atau mempertahankan nilai gizi dan kualitas daya simpan, membuat bahan pangan 

lebih mudah dihidangkan serta mempermudah preparasi bahan pangan. Pada 

umumnya bahan tambahan pangan yang digunakan hanya dapat dibenarkan apabila 

(Puspitasari, 2001): 

a. Dimaksudkan untuk mencapai masing-masing tujuan penggunaan dalam 

pengolahan 

b. Tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau 

tidak memenuhi syarat 

c. Tidak digunakan untuk menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan 

cara produksi yang  baik untuk pangan 

d. Tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan pangan 

2.7.2 Sumber-Sumber Bahan Tambahan Makanan 

Menurut Riandini (2008), bahan tambahan makanan bisa berasal dari 

makanan yang dapat disintesa secara kimia atau diproduksi dengan proses biologi. 

1. Bahan tambahan sintetik, penggunaan bahan tambahan sintetik telah meningkat 

setelah pergantian abad. Bahan tambahan sintetik diperoleh dari proses 

pengolahan bahan kimia yang mempunyai sifat serupa dengan bahan alamiah 

yang sejenis, baik susunan kimia maupun sifat metabolismenya. 

2. Bahan tambahan biologi baik dari hewan maupun dari tumbuhan seperti lesitin 

dan asam sitrat. Bahan tambahan makanan yang bersumber langsung dari alam. 
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Pada umumnya bahan tambahan makanan dibagi menjadi dua golongan 

besar, (Cahyadi 2006):  

1. Bahan Tambahan Pangan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam 

makanan, dengan mengetahui komposisi bahan tersebut dan maksud 

penambahan itu dapat mempertahankan kesegaran, cita rasa dan membantu 

pengolahan. Contohnya pengawet, pewarna dan pengeras.  

2. Bahan Tambahan Pangan yang tidak sengaja ditambahkan, yaitu bahan yang 

tidak mempunyai fungsi dalam makanan tersebut, terdapat secara tidak sengaja, 

baik dalam jumlah sedikit atau cukup banyak akibat perlakuan selama proses 

produksi, pegolahan dan pengemasan. Bahan ini dapat pula merupakan residu 

atau kontaminan dari bahan yang disengaja ditambahkan untuk tujuan produksi 

bahan mentah atau penangananya yang masih terus terbawa ke dalam makanan 

yang akan dikonsumsi. Contohnya residu pestisida. 

2.7.3 Fungsi Bahan Tambahan Makanan 

Fungsi dasar bahan tambahan makanan yaitu (Puspitasari, 2001): 

1. Meningkatkan nilai gizi makanan, banyak makanan yang diperkaya atau 

difortifikasi dengan vitamin untuk mengembalikan vitamin yang hilang selama 

pengolahan, seperti penambahan berbagai vitamin B ke dalam tepung terigu, 

vitamin A dan D ke dalam susu.  

2. Memperbaiki nilai sensori makanan, warna, bau, rasa dan tekstur suatu bahan 

pangan berkurang akibat pengolahan dan penyimpanan.  

3. Memperpanjang umur simpan makanan, yaitu untuk mencegah timbulnya 

mikroba maupun untuk mencegah terjadinya reaksi kimia yang tidak 

dikehendaki selama pengolahan dan penyimpanan.  

2.7.4 Penggolongan Bahan Tambahan Makanan 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

722/MenKes/Per/IX/88 terhadap Bahan Tambahan Makanan yaitu bahan tambahan 

makanan terdiri dari dua golongan, yaitu bahan tambahan makanan yang diizinkan 

dan bahan tambahan makanan yang tidak diizinkan. 

1. Bahan tambahan makanan yang diizinkan yaitu: 

a. Pewarna, yaitu bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki atau 

memberi warna pada makanan dan minuman. Berdasarkan sumbernya zat 

pewarna dibagi dalam dua golongan utama yaitu pewarna alami dan pewarna 

buatan. 

 Pewarna alami, pada pewarna alami zat warna yang diperoleh berasal dari 

hewan dan tumbuh-tumbuhan seperti: caramel, coklat, daun suji, daun 

pandan dan kunyit. 

 Di negara maju, suatu zat pewarna buatan harus melalui berbagai prosedur 

pengujian sebelum digunakan sebagai pewarna makanan. Proses pembuatan 

zat warna sintetis biasanya melalui perlakuan pemberian asam sulfat atau 

asam nitrat yang seringkali terkontaminasi oleh arsen atau logam berat lain 

yang bersifat racun. Pada pembuatan zat pewarna organik sebelum mencapai 

produk akhir, harus melalui suatu senyawa dulu yang kadang-kadang 

berbahayadan sering kali tertinggal dalam hal akhir atau terbentuk senyawa-

senyawa baru yang berbahaya (Cahyadi, 2006). 

Namun sering sekali terjadi penyalahgunaan pemakaian pewarna untuk 

sembarang bahan pangan, misalnya zat pewarna tekstil dan kulit untuk 

mewarnai bahan pangan.bahan tambahan pangan yang ditemukan adalah 

pewarna yang berbahaya terhadap kesehatan seperti Amaran, Auramin, 
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Methanyl Yellow dan Rhodamin. Jenis-jenis makanan jajanan yang 

ditemukan mengandung bahan-bahan berbahaya ini antara lain sirup, saus, 

bakpau, kue basah, mie dan manisan (Yuliarti, 2007). 

Tabel 2. Jenis Minuman Jajanan yang Mengandung BTM Terlarang 

Jenis pewarna yang 

dilarang/dibatasi 

Jenis minuman 

Amaran Sirup, minuman ringan, saus, es 

campur 

Auramin Sirup, limun, saus 

Rhodamin B Sirup, saus, es campur, es mambo, es 

cendol, es kelapa 

Methanyl Yellow  Sirup, limun, manisan mangga 

Sumber: Seto (2001) 

Menurut Syah (2005), kemajuan teknologi pangan memungkinkan zat 

pewarna dibuat secara sintetis. Dalam jumlah yang sediki, suatu zat kimia bisa 

memberi warna yang stabil pada produk pangan. Beberapa alasan utama 

menambahkan zat pewarna pada makanan: 

 Untuk menutupi perubahan warna akibat paparan cahaya, udara atau 

temperature yang ekstrim akibat pengolahan dan penyimpanan 

 Memperbaiki variasi alami warna. 

 Membuat identitas produk pangan 

 Menarik minat konsumen dengan pilihan warna yang menyenangkan 

 Untuk menjaga rasa dan vitamin yang mingkin akan terpengaruh sinar 

matahari selama produk simpan. 

Pemakaian zat pewarna sintetis dalam makanan dan minuman mempunyai 

dampak positif bagi produsen dan konsumen, diantaranya dapat membuat suatu 

makanan lebih menarik, meratakan warna makanan, mengembalikkan warna bahan 

dasar yang telah hilang selama pengolahan ternyata dapat pula menimbulkan hal-
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hal yang tidak diinginkan dan bahkan memberikan dampak negatif bagi kesehatan 

konsumen. 

Menurut Cahyadi (2006), ada hal-hal yang mungkin memberikan dampak 

negatif tersebut apabila: 

 Bahan pewarna sintetis ini dimakan dalam jumlah kecil namun berulang 

 Bahan pewarna sintetis dimakan dalam jangka waktu yang lama 

 Kelompok masyarakat yang luas dengan daya tahan yang berbeda-beda yaitu 

tergantung pada umur, jenis kelamin, berat badan, mutu makanan sehari-hari 

dan keadaan fisik. 

 Beberapa masyarakat menggunakan bahan pewarna sintesis secara 

berlebihan 

 Penyimpanan bahan pewarna sintetis oleh pedagang bahan kimia yang tidak 

memenuhi persyaratan 

Sejumlah makanan yang kita konsumsi tidak mengandung zat berbahaya 

menurut daftar zat warna yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Namun 

demikian, penggunaan pewarna tersebut hendaknya dibatasi karena meskipun 

relative aman, penggunaannya dalam jumlah yang besar dapat membahayakan 

kesehatan konsumen. Beberapa bahan pewarna yang harus dibatasi penggunaannya 

diantaranya adalah amaran, allaru merah, citrus merah, caramel, karbon hitam dan 

kurkumin. 

Tabel 3. Daftar Zat Pewarna Sintetis yang Dilarang Di Indonesia 

Bahan pewarna Nomor Indeks Warna (C.1.No.) 



16 
 

Citrus red No.2 

Ponceau 3 R 

Ponceau SX 

Rhodamin B 

Guinea Green B 

Magenta 

Chrysoidine 

Butter Yellow 

Sudan I 

Methanyl Yellow 

Auramine 

Oil Oranges SS 

Oil Orange XO 

Oil Yellow AB 

Oil Yellow OB  

12156 

16155 

14700 

45170 

42085 

42510 

11270 

11020 

12055 

13065 

41000 

12100 

12140 

11380 

11390 

Sumber: Peraturan Menkes RI, Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 

b. Pemanis, merupakan zat yang dapat menimbulkan rasa manis atau dapat 

membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis tersebut, sedangkan 

kalori yang dihasilkannya jauh lebih rendah daripada gula. Pemanis merupakan 

senyawa kimia yang sering ditambahkan dan digunakan untuk keperluan produk 

olahan pangan, industri, serta minuman dan makanan kesehatan 

(Teddysahbudin, 2011). 

Pemanis alami biasanya berasal dari tanaman. Tanaman penghasil pemanis 

yang utama adalah tebu (Saccharum officanarum L) dan bit (Beta vulgaris L). bahan 

pemanis yang dihasilkan dari kedua tanaman tersebut terkenal sebagai gula alam 

atau sukrosa. Menurut Cahyadi (2010), beberapa bahan pemanis alami yang sering 

digunakan antara lain: 

 Gula umumnya digunakan sebagai padanan kata untuk sakarosa. Secara 

kimiawi gula identik dengan karbohidrat.  

 Gula Granulasi (Gula Pasir): kristal-kristal gula berukuran kecil yang pada 

umumnya dijumpai dan digunakan di rumah (gula pasir). 
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 Gula batu: Gula batu tidak semanis gula granulasi biasa, gula batu diperoleh 

dari kristal bening berukuran besar bewarna putih atau kuning kecoklatan. 

Kristal bening dan putih dibuat dari larutan gula jenuh yang mengalami 

kristalisasi secara lambut.  

 Gula batu putih memiliki rekahan-rekahan kecil yang memantulkan cahaya. 

Kristal berwarna kuning kecoklatan mengandung berbagai karamel. Gula ini 

kurang manis karena adanya air dalam Kristal.  

Pemanis buatan (sintesis) merupakan bahan tambahan yang dapat 

memberikan rasa manis dalam makanan, tetapi tidak memiliki nilai gizi. Sekalipun 

penggunaanya diizinkan, pemanis buatan dan juga bahan kimia lain sesuai peraturan 

penggunaannya harus dibatasi. Alasannya, meskipun pemanis buatan tersebut aman 

dikonsumsi dalam kadar kecil, tetap saja dalam batas-batas tertentu akan 

menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia maupun hewan yang 

mengkonsumsinya. Pembatasan tersebut kita kenal dengan ADI (Acceptable Daily 

Intake) atau asupan harian yang dapat diterima. ADI merupakan jumlah maksimal 

pemanis buatan dalam mg/kg berat badan yang dapat dikonsumsi tiap hari selama 

hidup tanpa menimbulkan efek yang merugikan kesehatan (Yuliarti, 2010). 

 Siklamat, Siklamat pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh 

Michael Sveda pada tahun 1937. Sejak tahun 1950 siklamat ditambahkan ke 

dalam makanan dan minuman. Tidak seperti sakarin, siklamat berasa manis 

tanpa rasa ikutan yang kurang disenangi. Bersifat mudah larut dalam air dan 

intensitas kemanisannya kurang lebih 30 kali kemanisan sukrosa (Cahyadi, 

2008). Meskipun memiliki tingkat kemanisan yang lebih tinggi dan rasanya 

enak, tetapi siklamat dapat membahayakan kesehatan. Penelitian yang lebih 
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baru meninjukkan bahwa siklamat dapat menyebabkan atropi, yaitu 

terjadinya pengecilan testikular dan kerusakan kromosom. Selain itu 

siklamat memunculkan banyak gangguan bagi kesehatan, diantaranya 

tremor, migrain dan sakit kepala, kehilangan daya ingat, bingung, insomnia, 

iritasi, asma, diare, sakit perut dan kanker otak (Indrisari, 2009). 

 Sakarin, Penggunaan sakarin tergantung dari intensitas kemanisan yang 

dikehendaki. Pada konsentrasi tinggi, sakarin akan menimbulkan rasa pahit-

getir, hal ini disebabkan oleh kemurnian yang rendah dari proses sintetis. 

Natrium sakarin di dalam tubuh tidak mengalami metabolisme sehingga 

diekskresikan melalui urin tanpa perubahan kimia. Penggunaan sakarin 

biasanya dicampur dengan bahan pemanis lain seperti siklamat atau 

aspartame. Hal ini dimaksudkan untuk menutupi rasa tidak enak dari sakarin 

dan memperkuat rasa manisnya. Sebagai contoh, kombinasi sakarin dan 

siklamat dengan perbandingan 1:3 merupakan campuran yang paling baik 

sebagai pemanis yang menyerupai gula dama minuman (Cahyadi, 2008). 

Sakarin banyak dipakai sebagai pengganti gula pada penderita kencing 

manis atau makanan yang berkalori rendah. Meskipun masih diperbolehkan 

sebagai pemanis bahan makanan si Amerika Serikat namun pemakaiannya 

sangat dibatasi. Pada pembungkus produk bahan pemanis yang mengandung 

sakarin harus dibubuhi kalimat peringatan sebagai berikut: “Pemakaian 

produk ini mungkin berbahaya bagi kesehatan anda. Produk ini terbukti 

mengandung sakarin yang dapat menyebabkan kanker pada hewan 

percobaan di laboratorium” (Luthana, 2008). 
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c. Pengawet, yaitu bahan tambahan makanan yang dapat mencegah atau 

menghambat tumbuhnya bakteri, sehingga tidak terjadi pembusukan dan 

pengasaman yang disebabkan oleh pertumbuhan mikroba. 

d. Penyedap rasa, aroma serta penguat rasa, yaitu bahan tambahan makanan yang 

dapat memberikan, menambah atau mempertegas rasa dan aroma pada makanan  

e. Antioksidan, yaitu bahan tambahan makanan yang berfungsi mencegah atau 

menghambat proses oksidasi lemak sehingga mencegah terjadinya ketengikan.  

f. Anti kempal, yaitu bahan tambahan makanan yang dapat mencegah 

menggumpalnya makanan yang berupa serbuk atau bubuk.  

g. Pengatur keasaman, yaitu bahan tambahan yang dapat mengasamkan, 

menetralkan dan mempertahankan derajat keasaman makanan.  

h. Pemutih tepung, yaitu bahan tambahan makanan yang dapat mempercepat 

proses pemutihan tepung.  

i. Pengemulsi, pemantas, dan pengental adalah bahan tambahan makanan yang 

dapat membantu terbentuknya dan memantapkan sistem dispersi yang homogen 

pada makanan.  

j. Pengeras adalah bahan tambahan makanan yang dapat mengeraskan atau 

mencegah melunaknya makanan.  

2. Bahan tambahan makanan yang tidak diizinkan, antara lain: 

a. Natrium Tetraborat (Boraks) 

b. Formalin (Formaldehyd)  

c. Minyak nabati yang dibrominisasi (Brominated Vegetable Oils)  

d. Kloramfenikol (Chlorampenicol)  

e. Kalium Klorat (Pottasium Chlorate)  

f. Dietilpirokarbonat (Diethylpyrocarbonate, DEPC)  
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g. Nitrofuranzon (Nitrofuranone)  

h. P-Phenitilkarbamida (p-Phenethycarbamide,Dulcin, ethoxyphenyl)  

i. Asam Salisilat dan garamnya.  

Selain bahan tambahan dicatat masih ada tambahan kimia lain yang dilarang 

seperti Rhodamin, Methanyl Yellow, Dulsin dan Kalsium Bromat (Cahyadi, 2006). 

 


