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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia untuk dapat bertahan 

hidup selain sandang dan papan. Masalah ketersediaan dan keamanan pangan saat 

ini menjadi keprihatinan dunia karena ratusan juta manusia dilaporkan menderita 

penyakit akibat keracunan pangan, oleh karena itu dibutuhkan suatu jaminan bahwa 

suatu bahan pangan memiliki tingkat keamanan yang tinggi (Brug, 2005 dalam 

Hamida 2012). Pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi harus berasal dari 

dapur rumah tangga maupun dari industri pangan yang sudah memenuhi standar 

mutu dan kemanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Nasution, 2014). 

Masalah pangan yang aman, bermutu dan bergizi seimbang tidak terlepas dari 

faktor keamanan pangan. Pemerintah menyadarai bahwa pentingnya keamanan 

pangan yang dikonsumsi oleh manusia sehingga menetapkan Undang-Undang 

Nomor 18 tahun 2012 yang mengatur pangan di Indonesia. Disamping itu terdapat 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi 

pangan, memberikan wewenang kepada Badan POM untuk melakukan pengawasan 

keamanan, mutu dan gizi pangan yang beredar (Rofieq, 2012). 

Pondok pesantren merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan agama 

yang berperan penting dalam pengembangan sumberdaya manusia. Pada umumnya 

santri yang belajar di pondok pesantren merupakan anak-anak yang akan menuju 

dewasa, yang berawal pada usia 9 tahun dan berakhir pada usia 19 tahun (Depkes 

RI 2003 dalam Sholihah dkk 2012). Lingkungan dan gaya hidup secara kuat dapat 

mempengaruhi para remaja termasuk dalam hal pangan, tidak jarang pengaruh 
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perubahan pola pangan dapat mengakibatkan terjadinya masalah gizi, baik gizi 

lebih maupun gizi kurang (Freitag dkk, 2010).  

Anak usia remaja dan jajanan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 

Pada umumnya mereka akan membeli aneka jajanan terutama saat mereka sedang 

istirahat di pesantren. Rofieq (2012), melaporkan bahwa santri yang berada di 

pesantren di Jawa Timur memiliki persentase 67,9% terhadap kebiasaan tidak 

memperhatikan keamanan pangan yang dikonsumsi. Para santri biasanya 

mengkonsumsi pangan dengan cara memasak sendiri di dalam pesantren dan 

membeli makanan dari pedagang yang berada di sekitar lingkungan pesantren. Hal 

ini menunjukkan bahwa santri mengkonsumsi bahan pangan secara terbatas dari 

segi kesehatan, dan disebabkan karena kurang memperhatikan prinsip makanan 

sehat dan nilai gizinya (Rofieq, 2012). 

Selain sistem penyelenggaran makanan, faktor higiene sanitasi makanan juga 

memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan belajar para santri karena para 

santri mendapat asupan makanan yang disediakan oleh pondok pesantren. Dimana 

ada beberapa jenis penyakit yang berasal dari makanan yang diolah tidak 

memperhatikan higiene sanitasinya (Purwatiningtyas, 2013). Salah satu hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2006), diketahui bahwa telah ditemukan 

adanya hubungan menu hidangan makan, kecukupan energi serta protein dengan 

status gizi santri putri di pondok pesantren At-Tauhid Sidoresmo Surabaya. 

Makanan jajanan memiliki keunggulan-keunggulan dalam menyumbang 

kecukupan gizi anak setiap harinya. Makanan jajanan kaki lima menyumbang 

asupan energi bagi anak sekolah sebanyak 36%, protein 29% dan zat besi 52% 

(Judarwanto, 2004). Namun makanan jajanan di sekolah ternyata sering tidak 
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higienis yang memungkinkan makanan jajanan terkontaminasi oleh mikroba 

beracun maupun penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak diizinkan 

(Mudjajanto, 2005).  

Hasil temuan Badan POM selama tahun 2006-2010 menunjukkan 48% 

jajanan anak di sekolah mengandung bahan tambahan pangan (BTP) berbahaya. 

Badan POM juga melaporkan bahwa sampel makanan dan minuman yang di ambil 

dari enam ibu kota propinsi yaitu: Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta 

dan Surabaya, ditemukan 72,08% positif mengandung zat berbahaya (Rofieq, 

2012). Selain itu juga, Badan Inteligen Nasional (2012), melaporkan bahwa di 

dalam pengambilan sampel oleh Badan POM di temukan adanya empat jenis bahan 

berbahaya yang dilarang untuk dikonsumsi, seperti formalin, boraks, Rhodamin B 

dan Metanil Yellow dan ditemukan terkandung dalam berbagai pangan yang 

diperdagangkan di sekitar pemukiman dan lingkungan sekolah.  

Salah satu penyebab utaman PJAS tidak memenuhi pesyaratan yang paling 

umum yaitu BTP berbahaya. Jenis  makanan yang paling seing masuk ke dalam 

kategori tidak memenuhi persyaratan yaitu makanan yang mengandung BTP 

berbahaya boraks biasanya adalah tahu isi dan, bakso, dan makanan yang mirip 

nugget, sedangkan kue apem dan kue moho mengandung bahan pewarna kain 

rhodamin B. Tahu kuning mengandung methanil yellow dan ikan asin serta mie 

basah mengandung formalin (Info DATIN, 2015). 

Pangan jajanan anak sekolah yang mengandung BTP berbahaya tidak lepas 

dari prilaku pedagang dalam mengolah atau menjual jajanannya. Pedagang 

berperan penting dalam penyediaan pangan jajanan yang sehat dan bergizi serta 

terjaminnya keamanan (Yasmin, 2010). Sugiyatmi (2006) menyatakan bahwa 
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pedagang memiliki pengetahuan dan sikap dengan kategori kurang dalam praktek 

pembuatan jajanan. Selain itu mudahnya akses dan harga yang relatif terjangkau 

juga berkontribusi dalam penyalahgunaan BTP berbahaya (Rahayu, 2012). Hal lain 

yang juga mempengaruhi prilaku pedagang pangan jajanan adalah peraturan 

kemanan pangan jajanan serta pembinaan dan pengawan petugas kesehatan dalam 

penjualan pangan jajanan (Sugiyatmi, 2006). 

Selain masalah keamanan pangan yang mengandung BTP berbahaya, 

terdapat juga masalah keracunan pangan diberbagai wilayah. Di Indonesia dari 

tahun 2001 hingga 2007 sebanyak 15,29% penyakit menular dan tidak menular 

disebabkan oleh pencemaran mikroba. Laporan keracunan pangan juga dilaporkan 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (2012) bahwa pada tahun 2009 terdapat 305 

kasus penyakit dengan berbagai sebab dan diataranya sebanyak 18,69% diakibatkan 

oleh keracunan pangan. Pada tahun 2010 jumalah kasus meningkat menjadi 400 

kasus dimana 9,03% disebabkan oleh keracunan pangan. Kemudian data terakhir 

2011 jumlah keracunan pangan semakin meningkat hingga 788 kasus dimana 

sebanyak 6,31% diakibatkan oleh keracunan makanan (Rofiq, 2012).  

Adapun dampak negatif dari kebiasaan jajan yang sangat beragam 

diantaranya mulai dari penyakit akut hingga kronis, juga penyakit gizi kurang 

hingga gizi lebih. Selain itu dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit-

penyakit kanker dan tumor dan juga dapat mempengaruhi otak termasuk gangguan 

prilaku anak sekolah. Gangguan prilaku tersebut meliputi gangguan tidur, gangguan 

emosi, gangguan konsentrasi dan hiperaktif. Pengaruh jangka pendek dapat 

menyebabkan pusing, mual, muntah, diare dan bahkan kesulitan buang air besar. 

Akibatnya banyak terjadi kasus keracun di masyarakat (Sinaga, 2006). 
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Pemberian bekal pengetahuan keamanan pangan pada santri dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan saintifik, ini merupakan pendekatan yang 

digunakan dalam kurikulum 2013 dan dapat diterapkan melalui keterampilan 

proses. Menurut Rustaman (2005) dalam Rofieq (2012) keterampilan proses dapat 

dikembangkan melalui pengalaman langsung sebagai pengalaman pembelajaran. 

Dengan menggunakan pendekatan saintifik dan budaya pesantren maka dapat 

dikembangkan menjadi suatu model pembelajaran yang dapat dipadukan dengan 

sumber dan lingkungan belajar.  

Hubungannya dengan dunia pendidikan, dimana dalam proses pembelajaran 

khususnya pada mata pelajaran Biologi banyak terdapat materi pelajaran yang 

penyampaiannya mengharuskan seorang guru untuk tidak hanya terfokus pada teori 

yang disampaikan di dalam kelas, tetapi harus disertai dengan praktik di luar kelas, 

dan melihat serta mengalami secara langsung teori yang siswa dapat di dalam kelas 

XI pokok bahasan zat aditif makanan (Khasianturi, 2015). Kegiatan pembelajaran 

yang bersifat praktik pada umumnya memakan waktu dan biaya yang cukup 

banyak, sehingga kebanyakan guru yang ada di sekolah tidak menerapkan kegiatan 

tersebut. Sebagai contoh materi pada pokok bahasan makanan di SMA kelas XI, 

bila ditinjau dari segi materi pembelajaran dalam beberapa buku biologi SMA 

khususnya pada pokok bahasan makanan belum ditemukan penjelasan yang lebih 

rinci mengenai makanan yang berbahaya bagi masyrakat. 

Media poster merupakan sumber belajar yang cocok untuk digunakan ketika 

pembelajaran makanan yang mengandung BTP berbahaya. Hal tersebut tidak 

terlepas dari kelebihan media poster diantaranya menarik perhatian masyarakat, 

dapat dibuat dengan menggunakan gambar dan tema yang sesuai dengan realita 
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masyarakat yang tanpa disadari telah memakan makanan yang mengandung zat 

pangan berbahaya. Penggunaan media poster dalam pembelajaran diharapkan akan 

lebih menarik siswa dan lebih memudahkan dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan keterangan di atas, maka peneliti memandang perlu 

dilakukannya penelitian “Analisis Bahan Tambahan Pangan Berbahaya dan 

Tingkat Pengetahuan Keamanan Pangan Para Santri Terhadap Jajanan yang 

Diperdagangkan  di Wilayah Pesantren Jawa Timur”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu. 

1. Apa jenis BTP berbahaya yang teridentifikasi dalam jajanan yang 

diperdagangkan di wilayah pesantren Jawa Timur? 

2. Apa jenis jajanan yang teridentifikasi mengandung BTP berbahaya yang 

diperdagangkan di wilayah pesantren Jawa Timur? 

3. Bagaiamana tingkat pengetahuan keamanan pangan para santri di pesantren 

Jawa Timur? 

4. Bagaimana tingkat pengetahuan keamanan pangan warung/kantin/pedagang 

kaki lima di wilayah pesantren Jawa Timur? 

5. Adakah perbedaan jumlah BTP antar pesantren di wilayah pesantren Jawa 

Timur? 

6. Adakah perbedaan tingkat pengetahuan keamanan para santri di pesantren Jawa 

Timur? 

7. Adakah perbedaan tingkat pengetahuan keamanan pangan 

kantin/warung/pedagang kaki lima di wilayah Jawa Timur?  
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8. Bagaimana hasil penelitian tentang BTP berbahaya bila dikembangkan menjadi 

media poster kampanye dan poster seminar pada pokok bahasan makanan kelas 

XI? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu. 

1. Mengidentifikasi jenis BTP berbahaya yang teridentifikasi dalam jajanan yang 

diperdagangkan di wilayah pesantren Jawa Timur 

2. Mengeidentifikasi jenis jajanan yang teridentifikasi mengandung BTP 

berbahaya yang diperdagangkan di wilayah pesantren Jawa Timur. 

3. Menganalisis tingkat pengetahuan keamanan pangan pada santri di wilayah 

pesantren Jawa Timur. 

4. Menganalisis tingkat keamanan pangan warung/kantin/pedagang kaki lima 

disekitar wilayah pesantren Jawa Timur. 

5. Menganalisis perbedaan jumlah BTP antar pesantren di wilayah pesantren Jawa 

Timur 

6. Menganalisis perbedaan tingkat pengetahuan keamanan para santri di pesantren 

Jawa Timur 

7. Menganalisis perbedaan tingkat pengetahuan keamanan pangan 

kantin/warung/pedagang kaki lima di wilayah Jawa Timur 

8. Menganalisis hasil penelitian tentang BTP berbahaya bila dikembangkan 

menjadi media poster kampanye dan poster seminar pada pokok bahasan 

makanan kelas XI. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu. 
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1. Secara Teoritis 

a. Memberikan pengalaman peneliti dalam menguji BTP berbahaya jajanan yang 

dijual disekitar pesantren. 

b. Pengalaman menguji BTP dapat memperkaya khasanah pengetahuan peneliti 

dalam mengembangkan mata kuliah: dasar-dasar ilmu gizi, keamanan pangan, 

dan kesehatan masyarakat.  

2. Secara Praktis 

a. Memberikan tambahan sumber belajar untuk siswa SMA kelas XI pada materi 

sistem pencernaan pokok bahasan makanan. 

b. Pada aspek pendidikan, guru dan siswa dapat memanfaatkan media poster 

seminar ini sebagai sumber belajar yang dikembangkan dari hasil penelitian 

analisis kandungan bahan tambahan pangan terhadap makanan dan minuman 

yang dijual disekitar  pondok pesantren  di Jawa Timur. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu. 

1. BTP berbahaya yang diuji adalah formalin, boraks, Methanil Yellow dan 

Rhodamin B. 

2. Pengambilan sampel tidak dilakukan pada hari senin dan kamis dikarenakan para 

santri berpuasa sunnah. 

3. Keamanan para pedagang dilakukan pada pedagang kantin/warung/pedagang 

kaki lima. 

4. Lokasi penelitian yang digunakan dibagi menjadi empat wilayah (Utara; 

Bangkalan, Timur; Pasuruan, Barat; Malang, Selatan; Blitar). 
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5. Kegiatan ilmiah ini menjadi salah satu bagian dari ruang lingkup penelitian 

tentang “pengembangan model pembelajaran saitifik berbasis sekolah dan 

pesantren untuk peningkatan prilaku keamanan pangan siswa dan santri di Jawa 

Timur” oleh Dr. Ainur Rofieq, M.Kes. Data yang digunakan hanya berupa data 

pesantren, sedangkan media yang dihasilkan berupa media poster khusus untuk 

pesantren. 

1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bahan Tambahan Pangan Berbahaya adalah Bahan tambahan pangan adalah 

bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk mempengaruhi sifat ataupun 

bentuk makanan, bahan tambahan makanan itu bisa memiliki nilai gizi, tetapi 

bisa juga tidak memilii nilai gizi (Yuliarti, 2007). 

2. Tingkat Pengetahuan Santri adalah sesuatu hal yang diketahui bila seseorang 

telah melakukan penginderaan yang meliputi indera penglihatan, pendengaran, 

penciuman, perasa, peraba terhadap suatu objek. Pengetahuan diperoleh dari 

hasil usaha seseorang dalam mencari tahu ransangan  berupa objek dari luar 

terlebih dahulu melalui proses sensorik dan interaksi dirinya terhadap 

lingkungan sosial (Notoatmodjo, 2007). 

3. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah 

dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat 

mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia (Ariyuanas, 

2008). 

4. Jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di 

tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual 
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bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan atau restoran, dan 

hotel (Hidayat, 2014). 

5. Lingkungan Pesantren adalah gabungan antara sistem pondok dan pesantren 

yang memberikan pendidikan dan pengajaran islam dengan sistem bandungan, 

sorongan ataupun wetonan dengan para santri disediakan pondokan (Nazillyah, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 


