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I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keamanan pangan menjadi permasalahan kompleks yang sulit untuk 

diselesaikan, bukan hanya merupakan isu dunia tapi juga menyangkut kepedulian 

individu. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk 

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

dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak 

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman 

untuk dikonsumsi. Walaupun pangan itu menarik, nikmat, tinggi gizinya jika tidak 

aman dikonsumsi, praktis tidak ada nilainya sama sekali. Hal ini yang menjadikan 

keamanan pangan menjadi begitu penting untuk kehidupan manusia. Keamanan 

pangan akan memperbaiki kualitas produk  agar tetap terjaga dan aman untuk di 

kosumsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen diharapkan mampu meningkatkan upaya perlindungan 

konsumen di Indonesia. Produsen selaku tangan pertama  hendaknya 

memperhatikan semua aspek yang telah ditetapkan untuk menjaga keamanan 

pangan. Selain bertanggung jawab terhadap produk yang akan diberikan pada 

konsumen, terutama pada produk yang banyak sekali diminati. Seperti halnya 

produk mie basah. 

Mie basah adalah produk pangan yang terbuat dari terigu dengan atau tanpa 

penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan, 

berbentuk khas mie yang tidak dikeringkan (SNI 01-2987, 1992). Kosumsi  mie 

basah di Indonesia tertulis pada data yang ditunjukkan oleh  Badan Pusat Statistik 

pada tahun 2015 yaitu 0,5 kg perkapita. Selain itu mie basah juga banyak digemari 
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oleh masyarakat, selain rasa yang enak mie basah banyak dijumpai dipasar 

tradisional dengan harga yang terjangkau. Hal ini membuat beberapa konsumen dan  

usaha skala kecil lebih memilih untuk membeli produk mie basah di pasar 

tradisional dibanding membuat sendiri dengan alasannya lebih praktis. 

Meningkatnya permintaan akan produk mie tidak diimbangi dengan proses 

pengolahan yang baik, sehingga banyak produsen mie basah tidak memperhatikan 

aspek-aspek penting dalam proses pengolahan. Diantaranya adalah  menambahkan 

bahan non pangan pada proses pembuatan. 

Bahan tambahan makanan yang sering digunakan adalah boraks dan 

formalin.  Permenkes RI No. 1168/MENKES/PER/X/1999 dituliskan bahwa boraks 

dan formalin adalah bahan tambahan makanan yang dilarang ditambahkan pada 

produk makanan. Efek apabila borak dan formalin sampai masuk pada tubuh 

diantaranya menyebabkan gangguan kesehatan seperti ginjal, penyebab kanker, 

deman sampai kematian. Terdapat beberapa kasus mie basah yang mengandung 

boraks dan formalin yang berhasil diberitakan oleh beberapa media massa 

diantaranya kasus mie mengandung boraks di pasar tradisional Batu (Radar 

Malang),  mie mengandung formalin di pasar Madyopura Malang (Berita Jatim), 

pabrik mie mengandung borak di Bantul, DIY (Kompas). 

Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan, maka peneliti ingin melakukan 

survey keamanan pangan pada mie basah yang beredar di sekitar kampus III 

Universitas Muhammadiyah Malang. Peneliti akan melakukan identifikasi 

kandungan boraks dan formalin pada mie basah untuk mengetahui apakah produk 

mie basah yang beredar di sekitar kampus III Universitas Muhammadiyah Malang 

sudah bebas dari bahan pangan terutama boraks dan formalin. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kandungan boraks pada mie basah yang beredar di sekitar

kampus III Universitas Muhammadiyah Malang

2. Mengetahui kandungan formalin pada mie basah yang beredar di sekitar

kampus III Universitas Muhammadiyah Malang

3. Mengetahui keamanan pangan produk mie basah yang beredar di sekitar

kampus III Universitas Muhammadiyah Malang

1.3 Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini adalah : 

1. Diduga adanya kandungan boraks pada mie yang beredar di sekitar kampus

III Universitas Muhammadiyah Malang

2. Diduga adanya kandungan formalin pada mie yang beredar di sekitar

kampus III Universitas Muhammadiyah Malang

3. Diduga beberapa produsen mie basah yang beredar disekitas kampus III

Universitas  Muhammadiyah Malang kurang memperhatikan aspek tentang

keamanan pangan.

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Mie basah yang diteliti hanya bersumber dari pedagang dan tidak sampai

pada produsen.

2. Data yang berasal dari responden pedagang dan konsumen hanya sebagai

data pendukung.

3. Penelitian ini hanya ingin mengetahui kondisi mie basah yang beredar di

sekitar kampus III Universitas Muhammadiyah Malang.




