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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Keamanan Pangan 

2.1.1 Keamanan Pangan 

Kemanan 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 manusa serta tidak 

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman 

untuk dikonsumsi (Pasal 1 UU No. 18 Tahun 2004). 

Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, 

higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan 

budaya masyarakat. Salah satu kegiatan penyelenggaraan keamanan pangan 

dilakukan melalui pengaturan terhadap BTP. Setiap orang melakukan produksi 

pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan BTP yang melampaui ambang 

batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang dliarang digunakan sebagai BTP 

(UU No. 18 Tahun 2004). 

Pencemaran pangan dapat terjadi apabila higiene dan sanitasi pengolahan 

pangan tidak cermat. Namun pencemaran bisa juga akibat vetor, mikroorganisme 

dan berbagai jenis bahan kimia. Keracunan pangan oleh bahan kimia erat 

kaitannyaa dengan proses produksi dan distribusinya. Proses produksi sering 

terjadi kesalahan bahkan kesengajaan menggunakan bahan kimia sebagai zat 

tambahan dalam pangan seperti zat pengawet, zat pewarna dan sebagainya 

(Nurmaini, 2001 dalam Annisa, 2015).
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Macam-macam kontaminan yang sering terdapat dalam pangan dapat 

dibedakan menjadi 3, yaitu kontaminan biologis, kimiawi dan fisik 

(Purnawijayanti, 2001 dalam Annisa, 2015) yaitu. 

1. Kontaminan biologis adalah organisme hidup yang menimbulkan kontaminasi 

dalam pangan. Organisme hidup yang sering menjadi kontaminan atau 

pencemaran bervariasi mulai dari yang berukuran cukup besar seperti serangga 

hingga sampai yang berukuran sangat kecil seperti mikroorganisme. Jenis 

mikroorganisme yang sering menjadi pencemar bagi pangan adalag bakteri, 

fungsi, parasit dan virus. 

2. Kontaminan kimia adalah berbagai macam bahan atau unsur kimia yang 

menimbulkan pencemaran atau kontaminasi pada bahan pangan. Berbagai jenis 

bahan dan unsur kimia berbahaya dapat berada dalam pangan melalui beberapa 

cara antara lain terlarutnya lapisan alat pengolahan, logam yang terakumulasi 

pada produk perairan, sisa antibiotik/ pupuk. Insektisida/ pestisida/ herbisida 

pada tanaman aau hewan dan bahan pembersih atau sanitaisier kimia pada 

peralatan pengolahan pangan yang tidak bersih pembilasannya. 

3. Kontaminan fisik adalah benda-benda asing yang terdapat dalam pangan 

padahal benda-benda tersebut buka menjadi bagian dari bahan pangan tersebut. 

Contohnya terdapat paku, pecahan kaca, serpihan logam, isi stapler, lidi, krikil, 

rambut dan benda lainnya. Benda ini merupakan kontaminan fisik yang selain 

menurunkan nilai estetis pangan jugan menimbulkan luka serius bila tertelan. 
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2.2 Bahan Tambahan Pangan 

Pada umumnya dalam pengelolaan makanan selalu diusahakan untuk 

menghasilkan produk makanan yang disukai dan berkualitas baik. Makanan yang 

tersaji harus tersedia dalam bentuk dan aroma yang menarik, rasa enak dan 

konsistensinya baik serta awet. Untuk mendapatkan makanan seperti yang 

diinginkan maka sering pada proses pembuatannya dilakukan penambahan Bahan 

Tambahan Makanan (BTM) atau yang sekarang lebih dikenal dengan Bahan 

Tambahan Pangan (BTP) (Widyaningsih, 2006). 

Bahan Tambahan Makanan atau 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 dapat juga 

tidak memiliki nilai gizi. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan ada beberapa 

kategori bahan tambahan makanan, (1) Bahan tambahan makanan yang bersifat 

aman dengan dosis yang tidak dibatasi, misalnya pati. (2) Bahan tambahan makanan 

yang digunakan dengan dosis tertentu dan dengan dosis maksimum penggunaannya 

juga telah ditetapkan. (3) Bahan tambahan yang aman dan dalam dosis yang tepat 

serta telah mendapatkan izin beredar dari instansi yang berwenang (Widyaningsih, 

2006). 

Cahyadi (2006), menyatakan tujuan penggunaan bahan tambahan makanan 

adalah untuk 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 di benarkan apabila, (1) Dimaksudkan untuk mencapai masing-masing 

tujuan penggunaan dalam pengelolaan, (2) tidak digunakan untuk 
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menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau tidak memenuhi syarat. (3) 

tidak menggunakan untuk menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan 

cara produksi yang baik untuk pangan, (4) tidak menggunakan untuk 

menyembunyikan kerusakan bahan pangan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor 

235/Menkes/Per/VI/1979 Untuk dapat memilih Bahan Tambahan Makanan yang 

digunakan sebaiknya masyarakat dapat mengenal beberapa bahan tambahan 

makanan yang aman digunakan, yakni yang telah dizinkan oleh Badan POM di 

antaranya: (1) Pengawet; asam benzoat, asam propionat, asam sorbat, natrium 

benzoat dan nisin. (2) Pewarna; Tartazine, (3) Pemanis; aspartan, sakarin dan 

siklamat, (4) Penyedap rasa dan aroma; monosodium glutamat. (5) Antikempal; 

aluminium silikat, magnesium karbonat, trikalsium fosfat. (6) Antioksidan; 

asamaskorbat dan alpa tekoferol, (7) Pengemulsi, pemantap dan pengental; sodium 

laktat dan potasium laktat (Yuliarti, 2007).  

Berdasarkan Permenkes RI No. 1168/Menkes/Per/IX/1999 dalam Triasari 

(2015), bahan berbahaya yang dilarang untuk dicampurkan ke dalam manakan 

tercantum dalam tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Bahan Berbahaya yang Dilarang dalam Makanan 

No Bahan Berbahaya Penggunaan dalam Pangan Kegunaan sebenarnya 
1 Rhodamin B (perwarna 

tekstil 
Pewarna (memberi warna 
merah) 

Pewarna tambahan pada 
obat, kosmetik, pewarna kain 
dan sabun 

2 Methanyl Yellow (pewarna 
tekstil) 

Pewarna (memberi warna 
kuning) 

Indikator dalam larutan 
kimia, pewarna obat-obatan 
yang dipakai di bagian luar 
tubuh 

3 Formalin Pengawet Sebagai desinfektan, perekat 
kayu, bahan pembuatan 
plastik dan pengawet jasad 
organik (mayat) 

4 Asam salisilat Pengawet Obat luka bakar dan bahan 
kosmetik perawatan kulit 
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5 Minyak nabati yang 
dibrominasi 

Penstabil rasa dan aroma dalam 
minuman ringan. 

Awal penemuannya 
digunakan sebagai penstabil 
aroma jeruk dalam minuman 
ringan. 

6 Asam borat dan turunannya 
(boraks/bleng/pijer) 

Pengempal atau pemantap 
adonan bakso 

Pengawet pada industri kayu 
dan kaca 

7 Dietilpirokarbonat Pengawet makanan Anti bakteri dan anti jamur 
8 Kalium klorat Pemutih tepung Pembuatan korek api, 

mencetak tekstil, desinfektan 
dan pemutih non pangan 

9 Kloramfenikol Pengawet makanan Antimikroba, bahan obat-
obatan yang dipakai di 
bagian luar tubuh 

10 Nitrofurazon Pengawet daging Antibakteri untuk hewan 
11 Diulsin Pemanis makanan Awal penemuannya memang 

digunakan sebagai pemanis, 
kemudian dilarang 
penggunaannya setelah 
terbukti menyebabkan 
kanker. 

Sumber: Triasari, 2015. 
 

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna juga mengatur berbagai 

makanan yang layak dikonsumsi. Oleh karena itu, dalam mengkonsumsi makanan 

tidak semata dintinjau dari kehalalan tetapi juga kualitas makanan tersebut. Banyak 

makanan halal tetapi tidak berkualitas atau tidak bergizi. Halal dan bergizi menjadi 

syarat kelayakan suatu makanan untuk dikonsumsi sebagaimana firman Allah SWT 

dalam surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya: 

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan 
kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (Q.S. 
al-Maidah/5:88)”.  
 

Menurut ayat di atas manusia diperintahkan supaya mengkonsumsi makanan 

yang halal dan baik (bergizi). Banyak sekali makanan yang hala tapi kualitas 

makanan kurang terjaga. Makanan yang berkualitas itu selain halal juga bergizi, 

baik dari kebersihan maupun kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut, 

karena dengan makanan yang halal dan bergizi, manusia dapat menjalani dan 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Makanan yang baik bagi tubuh terdiri 

atas komposisi bahan yang baik dan tidak berbahaya bagi tubuh. 
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2.2.1 Formalin 

Formalin merupakan larutan komersial dengan konsentrasi 10-40% 

formaldehid. Penggunaan formalin yang sebenarnya bukan untuk makanan, 

melainkan sebenarnya untuk antiseptik, germisida, dan pengawet non makanan. 

Formalin sudah sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, apabila 

digunakan dengan benar makan formalin banyak manfaat yang akan didapatkan. 

Contoh dari penggunaan formalin yang benar adalah formalin dapat digunakan 

sebagai antibakteri atau pembunuh kuman dalam berbagai jenis kebutuhan 

industri, yakni pembersih lantai, kapal, gudang dan pakaian. Dalam dunia 

fotografi biasa digunakan sebagai pengeras lapisan gelatin dan kertas (Yuliarti, 

2007). 

Besarnya manfaat formalin dibidang industri ternyata disalahgunakan oleh 

produsen dibidang industri makanan. Biasanya hal ini sering ditemukan dalam 

industri rumahan karena mereka tidak terdaftar dan tidak terpantau oleh Depkes 

dan Badan POM setempat (Yuliarti, 2007).  Berdasarkan hasil penelitian Zuraidah 

(2007), tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan formalin 

pada pedagang tahu di pasar flamboyan Kota Pontianak didapatkan bahwa alasan 

kebanyakan memakai formalin ke dalam makanan adalah karena alasan 

kepentingan ekonomi.  

Selain itu, kurangnya informasi tentang formalin dan bahayanya untuk 

kesehatan masih sangat rendah, harga formalin yang sangat dan banyak dijual 

bebas di toko kimia merupakan menjadi faktor penyebab penyalahgunaan 

formalin sebagai pengawet makanan (Saprianto & Hidayat, 2006). Formalin 

merupakan bahan tambahan kimia yang efisien tetapi penggunaannya dilarang 
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dalam hal keamanan pangan. Berdasarkan hasil investigasi dan pengujian 

laboratorium yang dilakukan Badan POM di Jakarta ditemukan bahwa sejumlah 

produk makanan yang memakai formalin sebagai pengawet seperti ikan asin, mie 

basah dan tahu (Yuliarti, 2007). 

Ciri yang dapat dilakukan untuk mengetahui kandungan formalin dalam 

bahan makanan secara akurat dapat dilakukan uji laboratorium dengan 

menggunakan pereaksi kimia. Akan tetapi untuk mengetahui ada tidaknya 

formalin di dalam suatu makanan dapat dilakukan tanpa uji laboratorium. Menurut 

Saparindo dan Hidayati (2006), ciri-ciri beberapa contoh bahan makanan yang 

menggunakan formalin sebagai bahan pengawet diantaranya yaitu, 

1. Bakmi Basah 

a. Tidak rusak samapai 2 hari pada suhu kamar (250 C) dan bertahan lebih dari 

15 hari dalam lemari es (suhu 100 C). 

b. Bau formalin menyengat 

c. Mie tampak lebih mengilap dibandung mie normal dan tidak lenget. 

d. Tidak dikerubungi lalat. 

e. Tekstur mie lebih kenyal. 

2. Ayam potong 

a. Tidak dikerubungi lalat 

b. Daging sedikit tegang (kaku) 

c. Apabila dosis formalin yang diberikan tinggi maka akan tercium bau 

formalin 

d. Dalam uji klinis, jika daging ayam dimasukkan dalam reagen maka akan 

muncul gelembung gas. 
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3. Tahu, dengan kandungan formalin 0,5 – 1 ppm 

a. Tidak rusak sampai 3 hari pada suhu kamar (250 C) dan bertahan lebih dari 

15 hari dalam lemari es (suhu 100 C) 

b. Tekstur lebih keras tetapi padat 

c. Terasa kenyal jika ditekan, sedangkan tahu tanpa formalin biasanya mudah 

hancur. 

d. Bau formalin agak menyengat. 

e. Tidak dikerubungi lalat. 

4. Bakso 

a. Tidak rusak sampai 5 hari pada suhu kamar (250 C) 

b. Tekstur sangat kenyal dan tidak dikerubungi lalat. 

5. Ikan asin 

a. Tidak rusak sampai lebih dari satu bulan pada suhu kamar (250 C) 

b. Tampak bersih dan cerah. 

c. Tidak berbau khas ikan asin. 

d. Tekstur ikan keras, bagian yang luar kering tetapi bagian dalamnya basah. 

e. Tidak dikerubungi lalat dan baunya hampir netrak (tidak berbau amis). 

6. Ikan segar 

a. Tidak rusak sampai 3 hari pada suhu kamar (250 C) 

b. Mata ikan merah, tetapi warna insang merah tua, bukan merah segar dan 

tidak cemerlang. 

c. Warna daging putih bersih, dengan tekstur kaku/kenyal. 

d. Bau amis (spesifik ikan) berkurang, lendir pada kulit ikan hanya sedikit, 

dan tercium seperti bau kaporit. 
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e. Tidak dikerubungi lalat. 

2.2.2 Dampak Formalin Bagi Kesehatan 

Karakteristik resiko yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat 

manusia yang berhubungan dengan formaldehida adalah berdasarkan konsentrasi 

dari substansi formaldehida yang terdapat di udara dan juga dalam produk-produk 

pangan. Selain itu, gangguan kesehatan yang terjadi akibat kontak dengan 

formalin sangat tergantung pada cara masuk zat ini ke dalam tubuh (Yuliarti, 

2007). 

Pemaparan formaldehida terhadap kulit menyebabkan kulit mengeras, 

menimbulkan kontak dermatitis dan reaksi sensitivitas. Formalin bisa menguap di 

udara, berupa gas yang tidak berwarna, dengan bau yang tajam menyesakkan 

sehingga merangsang hidung, tenggorokan, dan mata. Bila uap formalin dengan 

konsentrasi 0,03 – 4 bpj terhirup selama 35 menit, maka akan menyebabkan iritasi 

membran mukosa hidung, mata, dan tenggorokan. Selain itu, dapat juga terjadi 

iritasi pernapasan parah, seperti batuk, disfagia, spasmus laring, bronkhitis, 

pneumonia, asma, edema pulmonal, dapat pula terjadi tumor hidung pada mencit 

(Cahyadi, 2009). 

Setelah menggunakan formalin, efek sampingnya tidak akan secara 

langsung terlihat. Efek ini hanya terlihat secara kumulatif, kecuali jika seseorang 

mengalami keracunan formalin dengan dosis tinggi (Saparinto & Hidayati, 2006). 

Jumlah foraldehida yang masih boleh diterima manusia per hari tanpa akibat 

negatif pada kesehatan (Acceptable Daily Intake/ADI) adalah 0,2 mg per kilogram 

berat badan (Widmer dan Frick, 2007). Formalin dapat menyebabkan kematian 

pada manusia bila dikonsumsi melebihi dosis 30 ml. Setelah mengkonsumsi 
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formalin dalam dosis fatal, seseorang mungkin hanya mampu bertahan selama 48 

jam (Khomsan, 2008). 

Dampak akut formalin terhadap kesehatan terjadi akibat paparan formalin 

dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Efeknya berupa iritasi, 

alergi, kemerahan, mata berarir, mual, muntah, rasa terbakar, sakit perut, pusing, 

radang tonsil, radang tenggorokan, sakit dada yang berlebihan, lelah, jantung 

berdebar, sakit kepala, diare dan pada konsentrasi yang sangat tinggi dapat 

menyebabkan kematian. Dampak kronik formalin terlihat setelah terkena paparan 

formalin berulang dalam jangka waktu yang lama dan biasanya formalin 

dikonsumsi dalam jumlah kecil dan terakumulasi dalam jaringan. Gejalanya 

berupa mata berarir, gangguan pada pencernaan, hati, ginjal, pankreas, sistem 

saraf pusat, menstruasi dan pada hewan percobaan dapat menyebabkan kanker, 

sedangkan pada manusia diduga bersifat karsinogen (Yuliarti, 2007). 

2.2.3 Boraks 

Boraks merupakan senyawa kimia turunan dari logam berat boron (B) dan 

biasa digunakan sebagai bahan anti jamur, pengawet kayu, dan antiseptik pada 

kosmetik. Makanan yang menduduki peringkat teratas mengandung formalin dan 

boraks adalah ikan laut, mie basah, tahu dan bakso (Panjaitan, 2009). Winarno 

dan Sulistyowati (1994) dalam Priandini (2015), mengatakan bahwa boraks 

berbentuk kristal berwarna putih yang terjadi dalam suatu deposit hasil proses 

penguapan hot spring (pencucuran air panas) atau danau garam. 

Boraks adalah zat pengawet yang banyak digunakan dalam industri 

pembuatan taksidermi,insektarium dan herbarium. Tetapi pada saat sekarang ini 

boraks cenderung digunakan dalam industri rumah tangga sebagai bahan 
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pengawet makanan seperti pada pembuatan mie dan bakso (Tumbel, 2010). 

Menurut Subiyakto (1991) dalam Tubagus (2013), boraks adalah senyawa 

berbentuk kristal putih tidak terlalu berbau dan stabil pada suhu ruangan.  

Sifat fisika dan kimia boraks antara lain memiliki berat molekul 38,4 titik 

lebuh 750 C, titil didih 3200 C dan tidak larut dalam alkohol dan asam. Boraks 

dapat larut dalam larutan gliserol, larut dalam air dan kelarutannya adalah 6 gr/100 

ml air dan pH-nya 9,5 (BPOM, 2002).  Zat ini pada umumnya digunaka oleh 

pabrik industri keramik, kertas, gelas, pengawet kayu, antiseptik dan pengontrol 

kecoa dan penggunaanya telah dilarang sejak tahun 1979 (Nurhadi, 2012). Dalam 

kondisi toksik yang kronis (karena mengalami kontak dalam jumlah sedikit demi 

sedikit namun dalam jangka waktu yang panjang) akan mengakibatkan tanda-

tanda merah pada kulit, seizura, dan gagal ginjal. Dosis yang dapat mengakibatkan 

kematian pada orang dewasa 20 gram sedangkan pada anak-anak dan binatang 

kurang dari 5 gram (Yuliarti, 2007).  

Boraks yang disebut juga asam borat, natrium tetra borax atau sodium 

borat sebenarnya merupakan pembersih, fungsida, herbisida, dan insektisida yang 

bersifat toksik atau meracun untuk manusia. Boraks juga berfungsi untuk 

menghaluskan gelas dan juga sebagai pengontrol kecoa. Dalam pembuatan bakso 

perlu ditambahkan tepung tapioka dan bumbu seperti bawang merah dan bawang 

putih serta garam. Selain itu, sering pula ditambahkan pengenyal, pengenyal yang 

aman dan diperbolehkan adalah Sodium Tripoli Fisfat (STF). Selain sebagai 

pengenyal, Sodium Tripoli Fisfat (STF) juga berfungsi sebagai pengemulsi 

sehingga adonan dapat tercampur dengan lebih rata. Namun demikian, 

kebanyakan bakso yang berharga murah tidsk menggunakan STF sebagai 
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pengenyal, melainkan lebih memilh menggunakan obat bakso yang sebenarnya 

merupakan pengawet mayat (Nazillyah, 2012). Ciri makanan bakso yang 

mengandung boraks sebagai pengenyal dan pengawet adalah lebih kenyal jika 

dibandingkan dengan bakso yang menggunakan STF sebagai pengenyal. Itu 

sebabnya bakso yang mengandung boraks bila digigit akan kembali kebentuk 

semula. Warna lebih putih akan menjadi abu-abu jika ditambahkan obat boraks 

berlebihan (Nazillyah, 2012). 

2.2.4 Dampak Boraks Terhadap Kesehatan 

Boraks yang disebut juga asam borat, natrium tetra borax atau sodium 

borat sebenarnya merupakan pembersih, fungsida, herbisida, dan insektisida yang 

bersifat toksik atau meracun untuk manusia. Boraks juga berfungsi untuk 

menghaluskan gelas dan juga sebagai pengontrol kecoa. Dalam kondisi toksik 

yang kronis (karena mengalami kontak dalam jumlah sedikit demi sedikit namun 

dalam jangka waktu yang panjang) akan mengakibatkan tanda-tanda merah pada 

kulit, seizure dan gagal ginjal. Boraks juga dapat mengakibatkan iritasi pada kulit, 

amta saluran respirasi, mengganggu kesuburan dan janin. Dosis letal (dosis yang 

dapat mengakibatkan kematian) pada dewasa 20 gram, sedangkan pada anak-anak 

dan binatang kesayangan kurang dari 5 gram (Nazillyah, 2012). 

Dari sumber yang lain dikatakan bahwa asam borat merupakan bakterisida 

lemah sehingga dapat digunakan sebagai pengawet pangan. Walaupun demikian, 

pemakaian berulang dapat mengakibatkan keracunan yang ditandai dengan mual, 

muntah, diare, suhu tubuh menurun, lemah, sakit kepala, dan mungkin saja dapat 

menimbulkan shock. Orang dewasa dapat meninggal dunia apabila 

mengkonsumsi asam borat sebanyak 15-25 gram, sedangkan anak-anak 5-6 gram. 
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Asam borat juga dapat berefek tetragonik pada anak ayam. Melihat kenyataan 

tentang efekna yang merugikan, asam borat atau sering disebut boraks dilarang 

digunakan di Indonesia. Kita pun hendaknya berhati-hati dan berupaya mengenali 

makanan yang ditambahkan pengawet ini. Sedapat mungkin kita menghindarinya 

demi kesehatan. 

2.2.5 Methanil Yellow 

Methanil Yellow adalah zat warna sintetik berbentuk serbuk berwarna 

kuning kecoklatan, larut dalam air, agak larut dalam aseton. metanil yellow 

merupakan senyawa kimia azo aromatik anin yang dapat menimbulkan tumor 

dalam berbagai jaringan hati, kandung kemih, saluran pencernaan atau kulit 

(Arief, 2007). metanil  yellow dibuat dari asam metanilat dan difenilamin, kedua 

bahan ini bersifat toksik. metanil yellow merupakan pewarna tekstil yang sering 

disalahgunakan sebagai pewarna makanan, pewarna tersebut bersifat sangat 

stabil. Metanil yellow biasa digunakan untuk mewarnai wool, nilon, kulit, kertas, 

cat alumunium, detergen, kayu, bulu dan kosmetik, metanil yellow memiliki LD50 

sebesar 5000mg/kg pada tikus dengan pemberian secara oral (Wirasto 2008 dalam 

Pratiwi 2013). 

Penyalahgunaan methanil yellow sebagai zat pewarna dalam makanan 

disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai zat pewarna untuk makanan, 

atau disebabkan karena tidak adanya penjelasan dalam label yang melarang 

penggunaan senyawa tersebut untuk bahan pangan, dan juga harga zat pewarna 

untuk industri relatif jauh lebih murah dibandingkan dengan harga zat pewarna 

untuk makanan. Zat warna untuk tekstil tersebut juga memiliki warna yanglebih 

cerah dan praktis digunakan serta tersedia dalam kemasan kecil di pasaran 



24 
 

 
 

sehingga memungkinkan masyarakat tingkat bawah dapat membelinya (Susilo, 

2015).  

Zat warna metanil yellow memiliki beberapa kelebihan yaitu dapat 

menghasilkan warna yang lebih kuat, lebih seragam, dan lebih stabil. Warna yang 

dihasilkan dari pewarna ini akan tetap cerah meskipun sudah mengalami proses 

pengolahan dan pemanasan. Selain itu, penggunaannya sangat efisien karena 

pemakaian dalam jumlah sedikit sudah memberikan warna yang cukup intensif. 

Akan tetapi jika pearna tersebut terkontaminasi logam berat, maka akan sangat 

berbahaya (Susilo, 2015). 

2.2.6 Dampak Metanil Yellow Terhadap Kesehatan 

Metanil yellow merupakan senyawa kimia azo aromatik amin yang telah 

dilarang digunakan dalam pangan. Pewarna ini merupakan tumor promoting agent 

dan dapat menyebabkan kerusakan hati. Pewarna kuning metanil sangat 

berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, mengenai mata, dan tertelan. Dampak 

yang terjadi dapat berupa iritasi pada saluran pernafasan, iritasi pada kulit, iritasi 

pada mata, dan bahaya kanker pada kandung dan saluran kemih. Apabila tertelan 

dapat menyebabkan iritasi saluran pencernaan, mual, muntah, sakit perut, diare, 

demam, lemah, dan tekana darah rendah (Susilo, 2015) 

Penelitian mengenai paparan kronik metanil yellow terhadap tikus putih 

yang diberikan melalui pekannya selama 30 hari, diperoleh hasil bahwa terdapat 

perubahan histopatologi dan ultrastruktural pada lambung, usus, hati, dan ginjal. 

Penelitian lain yang menggunakan tikus galur Wistar sebagai hewan ujinya 

menunjukkan hasil bahwa konsumsi metanil yellow dalam jangka panjang dapat 
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mempengaruhi sistem saraf yang mengarahkan pada neurotoksisitas (Susilo, 

2015). 

Zat warna azo yang masuk ke dalam sistem pencernaan akan diabsorpsi 

dan direduksi oleh mikroorganisme yang berada di dalam saluran cerna pada 

kondisi anaerobik. Ikatan azo direduksi ini menghasilkan produk antara 

(intermediat) yaitu turunan amino azo benzen yang diduga bersifat karsinogen. 

Jadi efek toksik dari metanil yellow bukan disebabkan oleh pewarna itu sendiri 

melainkan akibat adanya degradasi pewarna yang bersangkutan. Dari saluran 

pencernaan, senyawa tersebut akan dibawa langsung ke hati mellaui ven aporta 

atau melalui sistem limfatik ke vena kava superior. Di dalam hati, senyawa 

tersebut dimetabolisme lalu ditransportkan ke ginjal untuk diekskresikan bersama 

urin. Senyawa-senyawa tersebut dibawa dalam aliran darah sebagai molekul yang 

tersebar dan larut dalam plasma, sebagai molekul yang terikat reversible dengan 

protein dan konstituen lain dalam serum maupun sebagai molekuk bebas atau 

terikat yang tidak mengandung eritrosit dan unsur-unsur lain dalam pembentukan 

darah (Susilo, 2015). 

2.2.7 Rhodamin B 

Rhodamin B memiliki nomor indeks 45170 (CLFood Red 15) berwarna 

merah dan sangat beracun dan berfluorensi bila terkena cahaya matahari. Pewarna 

ini terbuat dari dietilaminophenol  dan phatalic amchidria dimana kedia bahan 

baku ini sangat toksik bagi manusia (Djarismawati, 2004). Rhodamin B jua 

memiliki banyak nama seinonim antara lain D dan C Red No. 19, ADC Rhodamin 

B, Atizen Rhodamin dan Brilliant Pink B.  Rhodamin B berbentuk kristal hijau atau 

serbuk ungu kemerah-merahan, sangat mudah larut dalam air yang akan 
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menghasilkan warna merah kebiru-biruan dan berfluorensi kuat. Selain itu mudah 

larut dalam air juga larut dalam alkohol, HCL dan NaOH. Kelarutan Rhodamin B 

pada air adalah 50g/L namun kelarutan dalam asetat larutan (30%) adalah 400g/L 

(Praja, 2015). 

Rhodamin B digunakan dalam biologi sebagai pewarnaan zat warna neon, 

kadang-kadang dikombinasikan dengan Auramine O sebagai Auramine-

Rhodamin noda untuk menunjukkan asam cepat organisme terutama 

Mycobacterium (Praja, 2015). Penggunaan zat pewarna ini dilarang di Eropa 

mulai tahun 1994 karena rhodamin B termasuk karsinogen yang kuat. Efeknya 

tidak akan dirasakan saat ini tetapi akan terasa setelah sepuluh atau dua puluh 

tahun kemudian (IPB, 2005 dalam Annisa 2015). 

Meskipun telah dilarang penggunaanya ternyata masih ada produsen yang 

sengaja menambahkan rhodamin B untuk produknya (Praja, 2015). Rhodamin B 

terkadang digunakan sebagai bahan tambahan pewarna pangan hasil olahan 

industri kecil atau industri rumah tangga. Sebagai gambaran zat pewarna ini sering 

digunakan pada produk seperti sirup, limun, es mambo, bakpao, es cendol, es 

kelapa, kue basah dan pangan kipang. Bahkan kerupuk ditambahkan rhodamin B 

agar warna kerupuk lebih cerah dan menarik. Produk pangan lainnya yang perlu 

mendapatkan perhatian yakni saus dan sambal kemasan (Annisa, 2015). 

Penggunaan pewarna sintetik berbahaya pada pangan jajanan anak sekolah 

masih kerap dilakukan oleh pedagang dimungkinkan karena anak sekolah dalam 

memilih pangan jajajnan mempertimbangkan daya tarik warna (Kristianto, 2009). 

Pujiastuti (2002), menyatakan bahwa alasan pemilihan produk berwarna antara 

lain lebih menarik dan lebih murah serta 86% produsen menyatakan penggunaan 
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pewarna karena permintaan konsumen. Selain itu, penambahan pewarna sintetik 

dalam minuman jajanan diakui penjual dapat memberikan kesan menarik pada 

produk akhir sehingga minuman jajanan yang dijual dapat laku > 90% per hari 

(Ardiarini, 2004). 

Menurut Rahayu (2012), masih ditemukan penyalahgunaan bahan kimia 

berbahaya seperti pewarna tekstil pada pangan dan kadar yang berlebihan akibat 

pewarna pangan yang dijual di pasaran baik yang berbentuk liquid dan bubuk pada 

umumnya tidak ada petunjuk ukuran penggunaannya, hal ini membuat para 

produsen pangan jajanan hanya mengira-ngira pemakainnya sehingga produknya 

menarik.  

2.2.8 Dampak Rhodmain B  Bagi Kesehatan 

Zat warna ini sangat berbahaya jika terhirup mengenai kulit, mengenai 

mata dan tertelan. Dampak yang terjadi dapat berupa iritasi pada saluran 

pernafasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, iritasi pada saluran pencernaan dan 

bahaya kanker hati. Apabila tertelan menimbulkan iritasi pada saluran pencernaan 

dan air seni akan berwarna merah atau merah muda. Penyebarannya dapat 

menyebabkan gangguan fungsi hati dan kanker hati (Nazillyah, 2012). 

Rhodamin B bersifat racun jika digunakan dalam pewarna pangan dan 

dapat memicu pertumbuhan zat karsinogenik yang menyebabkan munculnya 

penyakit kanker (Wasis dan Irianto, 2008). Penggunaan zat pewarna ini dilarang 

di Eropa mulai tahun 1984 karena Rhodamin B termasuk karsinogen yang kuat. 

Dampak lainnya yaitu dapat menyebabkan gangguan fungsi hati. Efeknya tidak 

akan rasakan saat ini tetapi akan teras setelah sepuluh atau dua puluh tahun 

kemudian. 
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2.3 Sanitasi & Higiene 

Kebersihan makanan dan minuman sangatlah penting karena berkaitan 

dengan kondisi tubuh manusia. Apabila makanan dan minuman yang dikonsumsi 

tidak terjaga kebersihannya maka dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, 

mulai dari penyakit ringan yang tidak membahayakan sampai penyakit berat, 

membahayakan jiwa. Oleh karena itu, kebersihan makanan dan minuman sangatlah 

penting untuk dijaga, terutama makanan dan minuman dikonsumsi oleh anak-anak, 

karena mereka memiliki imunitas yang lebih rentan terhadap penyakit (Lindiawati, 

2013). 

Makanan yang terkontaminasi dapat disebabkan oleh sanitasi makanan yang 

tidak memenuhi syarat kesehatan. Untuk mendapatkan makanan dan minuman 

yang memenuhi syarat kesehatan maka perlu diadakan pengawasan terhadap 

sanitasi makanan dan minuman yang diutamakan pada usaha yang bersifat umum 

seperti restoran, rumah makan, ataupun pedagang kaki lima (Justika, 2013). 

Menurut Knechtges (2015) dalam Rofieq (2004), sanitasi pangan merupakan suatu 

tindakan yang dilakukan untuk mengurangi adanya mikroorganisme patogenik dan 

toksigenik melalui praktik sanitasi baik sanitasi permukaan dan peralatan, 

pembuangan sampah, dan pengendalian hama/vektor penyakit. 

Sering kali jajanan tersebut dijajakan di pinggir jalan atau di pinggir saluran 

pembuangan air dan ditempatkan pada area terbuka sehingga, memudahkan 

terjadinya kontak antara pangan yang dijajakan dengan mikroba. Padahal mikroba 

adalah salah satu penyebab penyakit diare. Anak usia sekolah mudah terserang 

penyakit diare atau keracunan makanan, karena jajanan yang mereka konsumsi 
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mudah tercemar oleh mikroba. Bakteri penyebab diare antara lain adalah 

Escherichia coli (E.coli) (Lindiawati, 2013). 

Konsumsi makanan jajanan yang mengandung cemaran biologis ataupun 

kimiawi sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan anak. Makanan yang 

tercemar cemaran biologis dapat mengandung bakteri, virus, cacing, dan lain-

lainnya berbahaya bagi kesehatan. Apabila bahan makanan atau minuman makanan 

jajanan tercemar telur cacing perut maka, dapat menyebabkan anemia atau 

kekurangan darah pada anak. Kasus mewabahnya penyakit hepatitis A adalah 

contoh kurang bersihnya makanan jajanan anak sekolah, sehingga makanan 

tercemar oleh virus hepatitis (Lindiawati, 2013). 

Sanitasi memegang peranan yang penting dalam keamanan pangan karena 

mikroorganisme patogenik dan toksigenik dapat berada di lingkungan yang dekat 

dengan manusia dan dapat dengan mudah mengkontaminasi suatu bahan pangan 

bahkan sebelum bahan pangan tersebut diolah dan dikonsumsi. Pemerintah dan 

masyarakat memiliki tanggung jawab dalam segala proses pelaksanaan sanitasi 

mulai dari proses produksi hingga konsumsi (Rofieq, 2004). Menurut Depkes RI 

(2004) dalam Justika (2004), prinsip sanitasi yang harus diperhatikan dalam proses 

pengolahan makanan dan minuman yaitu pemilihan bahan makanan, penyimpanan 

bahan makanan, pengolahan makanan, penyimpanan makanan masak, 

pengangkutan makanan, dan penyajian makanan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 tahun 2004 

tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan pasal 3 disebutkan bahwasanya 

persyaratan sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara 

menerapkan cara yang baik yang meliputi cara budidaya tanaman yang baik, cara 
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produksi pangan segar yang baik, cara produksi pangan olahan yang baik, cara 

distribusi pangan yang baik, cara ritel pangan yang baik, dan cara produksi pangan 

siap saji yang baik (Rofieq, 2004). 

Penyelenggaraan makanan yang higiene dan sehat menjadi prinsip dasar 

penyelenggaraan makanan institusi. Makanan yang tidak dikelola dengan baik dan 

benar oleh penjamah makanan dapat menimbulkan dampak negatif seperti penyakit 

dan keracunan akibat bahan kimia, mikroorganisme, tumbuhan atau hewan, serta 

dapat pula menimbulkan alergi (Fatmawati, 2013). 

Faktor kebersihan penjamah atau pengelola makanan yang biasa disebut 

higiene personal merupakan prosedur menjaga kebersihan dalam pengelolaan 

makanan yang aman dan sehat. Prosedur menjaga kebersihan merupakan perilaku 

bersih untuk mencegah kontaminasi pada makanan yang ditangani. Prosedur yang 

penting bagi pekerja pengolah makanan adalah pencucian tangan, kebersihan dan 

kesehatan diri. Di Amerika Serikat 25% dari semua penyebaran penyakit melalui 

makanan, disebabkan pengolah makanan yang terinfeksi dan higiene personal yang 

buruk (Fatmawati, 2013). 

2.4 Keamanan Pangan Dilembaga Pendidikan 

2.4.1 Jajanan Anak Sekolah 

Menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942 Tahun 2003 

tentang pedoman persyaratan higene sanitasi makanan jajanan, makanan jajanan 

atau pangan jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin 

pangan di tempat penjualan dan disajikan sebagai pangan siap santap untuk 

diujual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/restoran dan 

hotel. 
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Pangan jajanan adalah makanan atau minuman yang diolah oleh pengrajin 

makanan di tempat penjualan dan disajikan sebagai makanan siap santap untuk 

dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/restoran dan hotel 

(Kepmenkes, 2015). Menurut Winarno (1997) dalam Nasution (2015), 

menyebutkan bahwa pangan jajanan adalah jenis makanan yang dijual di kaki 

lima, pinggiran jalan, di stasiun, di pasar, tempat pemukiman serta lokasi yang 

sejenis. Umumnya pangan jajanan ini dibagi empat kelompok yaitu makanan 

utama (main dish), panganan (snacks), golongan minuman, dan buah-buahan 

seger. Pangan jajanan memiliki jenis yang sangat banyak dan sangat bervariasi 

dalam bentuk, rasa, dan harga. 

Kantin merupakan salah satu tempat jajan anak sekolah selain penjaja 

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

mewujudkan pesan-pesan kesehatan dan dapat menyediakan makanan sebagai 

pengganti makan pagi dan makan siang di rumah serta camilan dan minuman yang 

sehat dan bergizi (Nuraida, 2009). 

Penjaja PJAS mempunyai potensi yang menentukan prilaku 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 yang belum, kepala sekolah dan guru sepertinya belum maksimal 

dalam mengarahkan kantin sekolah yang menyediakan makanan yang sesuai. 

Selain itu pihak sekolah, kelompok orang tua murid dapat meransang perubahan 

agar kantin menyediakan makanan yang sehat, bergizi dan aman bagi kesehatan 

(Damayanti, 2013). 
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Menurut Depkes RI (2001) penjaja makanan jajanan dalam melakukan 

kegiatan pelayanan penanganan pangan jajanan harus memenuhi persyaratan 

antara lain: (a) tidak menderita penyakit yang mdah menular misalnya batuk, pilek 

dan lainnya, (b) menutup luka, (c) menjaga kebersihan tangan, (d) memakai 

celemek dan tutup kepala, (e) mencuci tangan setiap kali hendak menangani 

makanan. Disamping itu penjaja makanan jajanan dalam memberikan pelayanan 

dilarang antara lain: (a) menjamah makanan tanpa alat perlengkapan atau tanpa 

alas tangan, (b) sambil merokok, menggaruk anggota badan (telinga, hidung, 

mulut atau bagian lainnya), (c) batuk atau bersin dihadapan pangan jajanan yang 

disajikan atau tanpa menutup mulut dan hidung (Wijaya, 2009). 

2.4.2 Jenis Panganan Jajanan Anak Sekolah 

Jenis-jenis pangan jajanan anak sekolah menurut kemetrian Kesehatan RI 

(2011) dalam Nasution (2015): 

1. Pangan Sepinggan 

Pangan sepiggan merupakan kelompok pangan utama yang dapat disiapkan 

di rumah terlebih dahulu atau disiapkan di tempat penjualan. Contoh pangan 

sepinggan seperti gado-gado , nasi uduk, siomay, bbakso, mi ayam, lontong sayur 

dan lain-lain. 

2. Pangan camilan 

Pangan cemilan adalah pangan yang dikonsumsi diantara dua waktu makan. 

Pangan camilan terdiri dari: 

a. Pangan camilan basah, seperti pisang goreng, lemper, lumpia, risoles, dan lain-

lain. Pangan camilan ini dapat disiapkan di rumah terlebih dahulu atau 

disiapkan di tempat penjualan. 
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b. Pangan camilan ringan, seperti produksi ekstrusi (brondong), kripik, biskuit, 

kue kerig=ng, dan lain-lain. Pangan camilan ini umumnya diproduksi oleh 

industri pangan baik industri besar, industri kecil dan rumah tangga.  

3. Minuman 

a. Air minum, baik dalam kemasan maupun yang disiapkan sendiri. 

b. Minuman ringan, dalam kemasan misalnya teh, minuman sari buah, minuman 

berkarbonasi dan lain-lain, disiapkan sendiri oleh kantin, misalnya es sirup dan 

teh serta minuman campur seperti es buah, es cendol, es doger dan lain-lain. 

2.5 Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil dari tahu yang terjadi melalui proses sensoris 

khusunya mata dan telinga terhadap objek tertentu. Pengetahuan merupakan 

dominan yang sangat penting untuk terbentuknya prilaku terbuka (overt behavior). 

Prilaku yang didasari pengetahuan umumnya bersifat langgeng (Sunaryo, 2004). 

Pengetahuan biasanya dibedakan menjadi tiga macam yaitu tahun bahwa, tahu 

bagaimana dan tahu tentang namun dapat ditambahkan satu jenis pengetahuan yang 

serumpun yaitu tahu mengapa (Keraf dan Dua, 2001). Pengetahuan atau knowladge  

adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek 

melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga dan sebagainya) 

(Notoatmodjo, 2005) 

Tahu bahwa adalah pengetahuan tentang informasi tertentu, tahu bahwa 

sesuatu terjadi, tahu bahwa ini atau itu demikian adanya, bahwa apa yang dikatakan 

benar. Jenis pengetahuan ini disebut pengetahuan teoritis, pengetahuan ilmiah 

walaupun masih pada tingkat yang tidak begitu mendalam. Pengetahuan ini 

berkaitan dengan keberhasilan dan mengumpulkan informasi atau data tertentu. 
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Tahu bagaimana adalah jenis pengetahuan yang menyangkut bagaimana 

melakukan sesuatu. Pengetahuan ini berkaitan dengan ketrampilan atau keahlian 

dan kemahiran dalam melakukan sesuatu. Pengetahuan jenis ini dapat disebut juga 

pengetahuan praktis. Pengetahuan ini punya landasan teoritis namun konsep teoritis 

diaplikasikan menjadi pengetahuan praktis. 

Tahu tentang adalah sesuatu yang sangat spesifik menyangkut pengetahuan 

akan sesuatu atau seseorang melalui pengalaman atau pengenalan pribadi secara 

langsung terhadap objek. Pengetahuan ini dapat disebut juga pengetahuan 

berdasarkan pengenalan atau pengetahuan langsung yang bersifat personal. Ciri 

pengetahuan model ini adalah tingkat objektivitas cukup tinggi namun tidak dapat 

dipungkiri unsur subjektif tetap cukup kuat, mampu membuat penilaian tertentu 

atas objek dan bersifat singular atau hanya berkaitan dengan barang atau objek 

khusus.  

Tahu mengapa berkaitan dengan tahu bahwa namun lebih mendalam dan 

serius karena tahu mengapa berkaitan dengan penjelasan. Penjelasan ini tak hanya 

berhenti pada informasi yang ada sebagaimananya tahu bahwa melainkan masuk ke 

balik informasi atau data yang ada. Tahu mengapa lebih kritis bahkan sampai 

tingkat mengaitkan dan menyusun hubungan-hubungan yang tak kelihatan antara 

berbagai informasi yang ada. Tahu mengapa lebih jauh untuk mengetahui mengapa 

sesuatu terjadi. Pengetahuan ini merupakan pengetahuan paling tinggi dan 

mendalam dan merupakan pengetahuan ilmiah. 

Prilaku menurut Notoatmodjo (2003), adalah apa yang dikerjakan organisme 

itu baik yang dapat diamati secara langsung atau secara tidak langsung. Prilaku 

memegang peran penting dalam penentuan status kesehatan hal sesuai dengan teori 
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H.L Blum bahwa status kesehatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, prilaku, 

pelayanan kesehatan, dan genetik. Oleh karena itu keempat faktor tersebut harus 

mendapat perhatian yang serius dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang 

optimal. 

Meskipun prilaku merupakan ransangan yang berasal dari luar, namun dalam 

memberikan respon sangat tergantung pada karakteristik dan faktor lain dari 

individu tersebut. Faktor yang membedakan respon terhadap stimulus (determinan 

prilaku) dapat dibagi menjadi dua yaitu, determinan internal karakteristik individu 

yang bersifat bawaan misal, tingkat kecerdasan, tingkat emosional, dan jenis 

kelamin. Determinan ekstrenal meliputi faktor yang berasal dari lingkungan baik 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Faktor lingkungan sering 

disebut faktor yang paling dominan dalam mewarnai prilaku seseorang 

(Notoatmodjo, 2007).  

2.6  Dalil tentang Makanan 

Menurut Departemen Agama RI (2010), dalam mengkonsumsi makanan 

(harta), kita harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syari’at. Diantara aturan 

ini adalah sebagaimana yang termasuk dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah: 168 

“ Hai sekalian manusia, makanlah yang hahal lagi baik dari apa yang terdapat di 
bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya 
setan itu adalah musuh yang nyata bagimu” 

 
Yang dimaksud makanan halalan thayyiban adalah makanan yang boleh 

untuk dikonsumsi secara syari’at dan baik bagi tubuh secara kesehatan (medis). 

Departemen Agama RI (2010), menyatakan bahwa makanan dikatakan halal paling 

tidak harus memenuhi tiga kriteria, yaitu. 
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1. Halal Zatnya 

“Pada dasarnya segala sesuatu jika tidak ada nash yang melarangnya berarti 

boleh”. Halal artinya boleh, jadi makanan yang halal ialah makanan yang 

dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syari’at islam. Segala sesuatu baik 

berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya adalah halal 

dimakan, kecuali apabila ada nash Al-Qur’an atau Al-Hadits yang 

mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena memberi 

mudharat bagi kehidupan manusia seperti racun, barang-barang yang menjijikan 

dan sebagainya. 

2. Halal Cara Perolehannya 

Makanan yang semula halal akan berubah menjadi haram apabila 

perolehannya dengan cara yang tidak sah. Sebab itu untuk memperoleh makanan 

yang halal hendaknya kita menggunakan cara yang dibenarkan oleh syari’at. Allah 

berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 29 yang artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang erlaku 
dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” 

 
Sebaliknya berbagai cara memperoleh makanan yang dilarang oleh islam bisa 

saja dilakukan oleh seseorang, antara lain dengan mencuri, merampok, menipu, dan 

lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan makanan yang diperoleh halal zatnya, 

tetapi karena cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka makanan 

tersebut berubah menjadi haram hukumnya. 

3. Halal Cara Pengolahannya 

Betapa banyak makanan halal yang bisa dikonsumsi, tetapi makanan-

makanan itu dapat berubah menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai 
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dengan tuntutan syari’at. Adapun ajaran yang menganjurkan agar kita 

mengkonsumsi makanan yang thayyiban adalah makanan yang baik. Baik dalam 

arti, bermanfaat dan tidak mengganggu kesehatan tubuh. Kriteria baik dapat dilihat 

dari seberapa banyak kandungan  gizi dan vitamin yang bermanfaat dan mencukupi 

untuk kesehatan tubuh kita, maka makanan itu masuk dalam kategori baik. 

Sedangkan yang dimaksud tidak mengganggu kesehatan adalah berbagai jenis 

makanan antara lain tidak menjijikan, tidak membusuk (rusak) dan tidak 

mengkibatkan efek negatif bagi kesehatan. Dalam hubungan ini firman Alllah SWT 

dalam surat al-A’raf; 157 yang artinya; 

“.......Dan (Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan 
bagi mereka segala yang buruk....” 

 
Berdasarkan firman Allah dan hadits Nabi SAW dapat disimpulkan bahwa 

jenis-jenis makanan yang halal ialah semua makanan yang baik, tidak kotor dan 

tidak menjijikan. 

a. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya 

b. Semua makanan yang tidak memberi mudharat, tidak membahayakan 

kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan aqidah. 

c. Binatang yang hidup di dalam air, abik air laut maupun air tawar. 

Haram artinya dilarang, jadi makanan yang haram adalam makanan yang 

dilarang oelh syara’ untuk dimakan. Setiap makanan yang dilarang oleh syara’ pasti 

ada bahayanya dan meninggalkan yang dilarang syara’ pasti ada faidahnya dan 

mendapat pahala. Adapun terhadap binatang alasan diharamkannya karena: 

a. Haram kerena terdapat nash yang mengharamkannya, baik dari Al-Qur’an 

maupun Al-Hadis, seperti; Babi, anjing, himar (keledai), binatang buas yang 

bertaring dan burung yang berkuku tajam. 
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b. Haram karena kita dilarang membunuhnya yaitu, semut, tawon (lebah), burung 

hud-hud dan burung hantu. 

c. Haram karena diperintahkan untuk membunuhnya, yaitu; ular, burung gagak, 

tikus, anjing buas dan burung elang. 

d. Haram karena keadannya menjijikan, keji atau kotor, sebagian ulama 

menyebutnya hasyarat, yaitu binatang bumi yang kecil-kecil dan kotor-kotor, 

misalnya ulat, kutu anjing, kutu busuk, cacing lintah, lalat, laba-laba, nyamuk, 

kumbang, kecoa dan sejenisnya. 

2.7 Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah semua sumber (data, manusia dan barang) yang dapat 

digunakan oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk 

memperlancar belajar. Dalam hal ini sumber belajar meliputi  pesan, orang, 

material, alat, teknik dan lingkunga. Sumber belajar bahkan berubah menjadi 

komponen sistem instruktusional, apabila sumber belajar itu diatur sebelumnya 

kemudian didesain dan dipilih lalu dikombinasikan menjadi suatu sistem 

instruksional yang lengkap sehingga berdampak pada pembelajaran yang bertujuan 

dan terkontrol (Arsyad, 2010). 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi atau 

penjelasan berupa definisi, teori, konsep dan penjelasam yang berkaitan dengan 

pembelajaran. Sedangkan menurut Edgar dalam Rohani (2004) berpendapat bahwa 

sumber belajar itu adalah pengalaman, seperti pengalaman langsung dan bertujuan, 

pengalan tiruan dan pengalaman dramatis dan masih banyak lagi.  

Setiap bentuk sumber belajar harus berinteraksi dengan siswa bilang 

menginginkan kualitas dan hasil belajar yang optimal. Unsur sumber belajar 
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merupakan komponen usaha yang dapat mendukung proses belajar dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran yang optimal maka perlu dibuat organisasi 

pengelolaannya (Arsyad, 2010). 

2.7.1 Media Poster 

Poster adalah kombinasi visual dari rancangan yang kuat, dengan warna dan 

pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang yang lewat tetapi cukup 

lama menanamkan gagasan yang berarti di dalam ingatannya (Sudjana, 2007). 

Sedangkan menurut Sonnemen dalam Darussalam (2014), menyebutkan bahwa 

poster adalah menyusun informasi mengenai gagasan dengan menggunakan elemen 

warna, ukuran, garis, bentuk, bingkai, bentuk huruf dan perspektif untuk 

menangkap perhatian. Tujuannya adalah mengarahkan pemirsanya menerima pesan 

yang kuat dan berkesan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa poster adalah media 

gambar yang memiliki sifat persuasif tinggi karena menampilkan suatu persoalan 

(tema) atau gagasan yang bertujuan untuk menarik perhatian dan diingat orang. 

Poster termasuk ke dalam kelompok media grafis, yakni media visual yang 

menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata. Kalimat, angka-

angka, dan symbol/gambar (Darussalam, 2014). Grafis biasanya digunakan untuk 

menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta 

sehingga menarik dan diingat orang. Menurut Sonnemen dalam Darussalam (2014) 

kelebihan dan kelemahan poster dibedakan menjadi dua yaitu pada saat pembuatan 

dan pada saat penggunaannya Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Kelebihan dan Kelemahan Poster 

PEMBUATAN SAAT PENGGUNAAN 

Kelebihan Kelemahan Kelebihan Kelemahan 

 Dapat dibuat 

dalam waktu yang 

relatif singkat. 

 Dapat dibuat 

manual (gambar 

sederhana) 

 Tema dapat 

mengangkat 

realita 

masyarakat. 

 Butuh ilustrator 
atau keahlian 
menggambar jika 
ingin sebagus karya 
profesional dan juta 
butuh penguasaan 
komputer untuk tata 
letak (lay-out). 

 Ketika dicetak 
biayanya mahal. 

 Dapat menarik 
perhatian 
masyarakat. 

 Dapat digunakan 
untuk diskusi 
kelompok atau 
pleno. 

 Dapat dipasang 
(berdiri sendiri) 

 Pesan yang 
disampaikan 
terbatas. 

 Perlu keahlian 
untuk 
menafsirkan. 

 Beberapa poster 
perlu ketrampilan 
membaca-menulis. 

 

2.7.2 Karakteristik Poster  

Menurut Sudjana dan Rivai (2007), poster memiliki karakteristik antara lain 

poster yang baik harus dinamis, menonjolkan kualitas. Poster harus sederhana tidak 

memerlukan pemikiran bagi pengamat secara terinci, harus cukup kuat untuk 

menarik perhatian, bila tidak akan hilang kegunaannya. Desain  sebuah poster 

merupakan perpaduan antara keserhanaan serta dinamika. Berbagai warna yang 

mencolok dan kontras sering kali dipakai dalam poster. 

Kebanyakan poster bertumpu pada luasnya kata-kata menyampaikan 

gagasan atau pesan khusus. Pada umumnya dipergunakan sedikit kata dan hanya 

kata-kata kunci yang ditonjolkan dengan cara menempatkan kedudukam huruf atau 

besarnya ukuran huruf. Poster-poster yang efektif pada umumnya enak dipandang 

walaupun tidak perlu nyata dalam kejadian yang sangat dramatik seperti perang, 

keselamatan lalu lintas, bahaya kebakaran dan semacamnya. 

Pendapat lain dikemukanan Sadiman (2007), bahwa poster yang baik 

memiliki karakteristik antara lain: (1) sederhana, (2) menyajikan, (3) berwarna, (4) 

slogannya ringkas dan jitu, (5) tulisannya jelas, (6) motif dan desain bervariasi. 

Poster dapat dibuat di atas kertas, kain, kayu, seng dan semacamnya. 
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Pemasangannya dapat dilakukan di kelas, di luar kelas, di phon, di tepi jalan dan di 

majalah, ukurannta bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. 

2.7.3 Kegunaan Poster 

Poster memiliki kekuatan dinamik yang begitu tinggi memikat dan menarik 

perhatian. Banyak iklan menggunakan teknik-teknik dalam menarik perhatian demi 

kepentingan produksinya. Poster dapat menarik perhatian karena uraian yang 

memadai secara kejiwaan dan meransang untuk dihayati. Hal yang tidak pantas 

dalam poster adalah penggunaan ilustrasi yang sangat dramatik (Sudjana, 2007). 

Beberapa kegunaan poster menurut Sudjana dan Rivai (2007) antara lain: 

(1) sebagai motivasi, (2) sebagai peringatan, (3) sebagai pengalaman yang kreatif. 

Selain itu, poster dapat meransang anak untuk mempelajari lebih jauh dan ingin 

lebih tahu hakikat dari pesan yang disampaikan melalui poster tersebut. Pesan 

melalui poster yang tepat akan membantu menyadarkan siswa, sehingga diharapkan 

bisa mengubah prilakunya dalam praktik sehari-hari, sehingga menjadi kebiasaan.  

Poster dapat menjadi alat bantu mengajar karena memberikan pembelajaran yang 

kreatif dan partisipasi pada siswa. 

Poster tidak saja penting untuk menyampaikan kesan-kesan tertentu tetapi 

mampu untuk mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang melihatnya. 

Poster berfungsi untuk mempengaruhi orang-orang yang membeli produk baru dari 

suatu perusahaan seperti mengikuti program keluarga berencana atau untuk 

menyayangi binatang yang dapat dituangkan melalui poster (Sadiman, 2007). 

2.7.4 Bahasa Poster 

Bahasa poster memiliki perbedaan dan keunikan dari bahasa lainnya, seperti 

bahasa karangan atau bahasa surat. Kebanyakan poster bertumpu pada luasnya kata-
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kata yang menyampaikan gagasan khusus atau pesan khusus. Pada umumnya 

dipergunakan sedikit kata dan hanya kata-kata kunci yang ditonjolkan dengan cara 

menempatkan kedudukan huruf atau besarnya ukuran huruf. Tiga buah kata dalam 

poster lebih efektif daripada sebuah kalimat yang panjang (Sudjana, 2007). 

Menurut Hasnun dalam Rokhanawati (2008), menyatakan bahwa bahasa 

poster harus singkat, jelas dan memiliki daya pikat. Singkat maksudnya tidak 

panjang dan berbelit-belit, kata-kata harus padat dan penuh isi, serta setiap kata 

memiliki fungsi yang artinya tidak ada kata yang penempatannya tidak bermakna 

agar tidak membingungkan pembaca. Oleh sebab itu, pemilihan dan penempatan 

kata yang sesuai sangat penting diperhatikan oleh penyususn poster. Apabila pada 

poster tersebut menggunakan gambar-gambar maka gambar yang digunakan harus 

jelas, tidak mencolok dan harus sesuai dengan gagasan yang disampaikan. 

2.7.5 Cara Menilai 

Rakhmadona (2009), menyatakan bahwa media apapun yang dibuat, seperti 

kaset audio film bingkai, film rangkai, transparansi OHP, film, video ataupun 

gambar, dan permainan/ simulasi perlu dinilai terlebih dahulu sebelum dipakai 

secara luas. Penilaian (evaluasi) ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah media 

yang dibuat tersebut dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. 

Penilaian atau evaluasi dapat dilakukan dengan prinsip uji coba media, pada uji 

coba media ada 5 variabel efektifitas yang ingin diukur yaitu: 

1. Menarik (Attraction) 

Materi komunikasi haruslah menarik, jika tidak orang tidak akan tertarik 

untuk melihat, mendengar, dan membacanya. Media leaflet harus memiliki unsur 
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warna, tulisan, gambar dan penyajian materi semenarik mungkin, agar siapa saja 

yang melihat tertarik untuk membaca dan memahaminya. 

2. Pemahaman (Comprehension) 

Materi yang akan disampaikan harus jelas dan mudah dipahami. Pemilihan 

kata dan materi yang menarik dan mudah dipahami dengan kata-kata sederhana 

sangat mempermudah pembaca menerima informasi. 

3. Penerimaan (Acceptability) 

Penerimaan disini adalah apakah hal-hal yang kita sampaikan kepada sasaran 

tidak bertentangan dengan norma dan budaya setempat sehingga bisa diterima oleh 

sasaran. Materi yang kita sampaikan kepada sasaran haruslah sejalan dengan norma 

setempat sehingga bisa diterima oleh sasaran. 

4. Kesesuaian Sasaran / Rasa Terlibat (Self Invilvement) 

Apakan sasaran merasa bahwa orang yang ada dalam materi itu sama dengan 

mereka, dan juga kata-kata yang dipergunakan sama dengan kata-kata yang biasa 

mereka pergunakan. Demikian pula situasi dan kondisi yang ditampilkan. 

5. Dorongan untuk bertindak (Persuasion) 

Materi komunikasi harus menyampaikan dengan jelas, apa yang kita 

harapkan untuk dilakukan oleh sasaran. Kebanyakan materi-materi komunikasi 

memuat pesan yang meminta, memotivasi, atau mendorong sasaran untuk 

melakukan suatu tindakan tertentu. Materi komunikasi yang untuk menciptakan 

awareness pun sebenarnya secara tersirat mengharapkan sasaran untuk melakukan 

suatu tindakan, yaitu agar sasaran mencari informasi lebih lanjut tentang apa yang 

disampaikan kepadanya untuk selanjutnya melangkah kepada tindakan yang 

diharapkan. 
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2.8 Materi Pokok Bahasan Zat Aditif Makanan Sehat Kelas XI SMA 

Setiap makhluk hidup, tidak terkecuali manusia tentu membuhkan makanan, 

karena makan merupakan salah satu ciri makhluk yang hidup. Makanan merupakan 

suatu zat yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh dan berfungsi bagi tubuh. Adanya 

suplai makanan menjadikan tubuh bisa tumbuh dan berkembang, energi tidak habis 

dan tentu kekuatan tubuh tetap terjaga. Sumber makanan yang dapat dikonsumsi 

sangat berlimpah di alam, namun harus tetap memperhatikan kebersihan dan nilai 

gizi dari berbagai makanan tersebut. Hal ini diperlukan supaya tubuh tetap sehat 

dan tidak mudah terserang penyakit (Rochmah, 2009). 

Zat aditif makanan adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan pada 

waktu proses pengolahan makanan. Keberadaaan zat aditif dalam makanan dapat 

dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Zat aditif sengaja diberikan dengan 

sengaja untuk tujuan tertentu seperti meningkatkan nilai gizi, penguat cita rasa, 

mengendalikan keasaman/kebasaan, memantapkan bentuk dan rupa atau pengawet 

agar tidak mudah busuk. Zat aditif tidak sengaja jumlahnya sangat kecil sebagai 

akibat dari proses pemasakan, misalnya jika menggunakan panci logam yang bisa 

luntur atau wadah plastik yang tidak tahan panas (Irnaningtyas, 2013) 

Berdasarkan sumber asalnya, zat aditif dapat dikelompokkan menjadi dua 

golongan yaitu, aditif alamiah dan aditif sintetis (buatan). Contoh aditif alamiah 

seperti ekstrak kunyik dan daun pandan untuk pewarna, serta air jeruk untuk 

pemberi rasa asam. Contoh aditif sintetis biasanya lebih pekat, lebih stabil, biasanya 

lebih murah, tetapi terkadang mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan 

tubuh atau bersifat karsinogenik yang dapat meransang terjadinya kanker. 

Contohnya seperti monosodium glutamat (MSG) sebagai penyedap rasa, boraks 
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sebagai pengawet, dan pewarna tartazine yang dapat menimbulkan reaksi alergi 

pada sebagian orang (Irnaningtyas, 2013). 

Zat-zat makanan harus masuk ke dalam dalam jumlah cukup agar tubuh sehat 

dan menu makanan sehari-hari harus bergizi dan seimbang (Purnomo, 2009). 

Makanan yang akan dikonsumsi harus makanan yang mudah untuk dicerna, 

higienis (bersih, gizi seimbang dan mengandung cukup air. Selain itu makanan 

harus bebas dari kuman penyakit atau zat yang membahayakan tubuh sehingga 

makanan tersebut dinamakan makanan higienis. Kemudian yang tidak kalah 

penting, selayaknya makanan yang dikonsumsi disesuaikan dengan kebutuhan 

tubuh, usia dan kondisi tertentu (Rochmah, 2009). 

Proses pengolahan, misalnya pengawetan seringkali mengakibatkan 

menurunnya nilai gizi, sehingga makanan yang baik untuk dikonsumsi adalah 

makanan yang berasal dari bahan yang masih alami. Hasil riset telah membuktikan 

bahwa zat gizi, nutrisi dan antioksidan dari bahan pangan alami lebih baik 

kualitasnya dibanding bahan pangan olahan maupun makanan suplemen. Selain itu, 

makanan instan yang hanya mengandung zat gizi tertentu pada umumnya hanya 

mengandung zat penghasil tenaga dalam jumlah besar dan gizi lainnya hanya 

sedikit bahkan tidak ada (Purnomo, 2009). 

2.9 Kerangka Konsep 

Lingkungan pesantren merupakan gabungan antara sistem pondok dan 

pesantren yang memberikan pendidikan dan pengajaran islam. Santri yang menetap 

di lingkungan pesantren biasanya membeli makanan dan minuman di kantin yang 

berada di lingkungan pesantren. Sanitasi dan higienitas merupakan salah faktor 

yang harus diketahui para santri untuk melihat kantin/warung/pedagang kaki lima 
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yang berada disekitar pesantren karena hal ini akan mempengaruhi jajanan yang 

diperdagangkan.  

Selain faktor sanitasi dan higienitas jajanan yang diperdagangkan oleh 

pemilik kantin/ warung/ pedagang kaki lima, terdapat faktor lain yang menjadi 

sangat penting untuk diperhatikan yaitu, bahan tambahan pangan (BTP). BTP 

merupakan bahan tambahan yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk 

mempengaruhi sifat ataupun bentuk makanan. BTP terbagi menjadi dua yaitu, BTP 

yang diperbolehkan dan BTP yang dilarang. BTP yang diperbolehkan seperti MSG, 

Sakarin, Siklamat dan lainnya, tetapi kadar yang digunakan harus sesuai dengan 

yang telah ditetapkan tidak dapat melebihi ambang batas, sedangkan BTP yang 

dilarang seperti boraks, formalin, rhodamin B dan methanil yellow. BTP tersebut 

dilarang dikarenakan membahayakan kesehatan tubuh apabila tertelan.  

Hasil pengujian BTP berbahaya di lingkungan pesantren kemudian 

dikembangkan menjadi sumber belajar biologi dalam materi bahasan makanan di 

SMA kelas XI melalui media poster. Media poster yang telah dikembangkan 

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para santri yang menetap di 

lingkungan pesantren tentang keamanan pangan. 
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Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian 

Jajanan 

Kantin Dalam 

Kantin luar/ 
warung/pedagang 

kaki lima 

Pengetahuan 
santri tentang 
sanitasi dan 
higienitas 

Lingkungan 
Pesantren 

BTP yang 
diperbolehkan 

BTP yang 
dilarang 

MSG, Sakarin, 
Siklamat, dll 

Boraks, Formalin, 
Rhodamin B. 

Methanil yellow 

- Tingkat pengetahuan santri 
- Tingkat keamanan 

kantin/warung/pedagang 
kaki lima 

Materi Bahasan 
Makanan di silabus 

SMA 

Sumber Belajar 


