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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perkembangan masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat mulai 

dari kota hingga desa dan peningkatan aktivitas dapat menyebabkan kebutuhan 

masyarakat semakin tinggi sehingga masyarakat lebih memilih cara yang praktis 

dan efisien untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makanan dan minuman siap 

saji (Waheni, 2009). 

Kualitas bahan pangan dapat dijaga dengan berbagai cara antara lain: 

dengan pemanisan, pemanasan, pendinginan, penggaraman, pengeringan, dan 

penambahan bahan pengawet. Penambahan bahan pengawet lebih banyak 

digunakan dibandingkan dengan cara yang lain, karena relative lebih murah dan 

mudah (Waheni, 2009). 

Minuman ringan (soft drink) berdasarkan Keputusan Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.52.4040 tentang 

Kategori Pangan adalah minuman yang tidak mengandung alkohol yang 

merupakan minuman olahan yang mengandung bahan makanan atau bahan 

tambahan lainnya baik alami maupun sintetik yang dikemas dalam kemasan siap 

untuk dikonsumsi. Beberapa contoh minuman ringan yang saat ini banyak beredar 

di pasaran dan di toko oleh-oleh yaitu minuman berkarbonasi, minuman isotonik, 

minuman sari buah, kopi, teh dan lain-lain (BPOM, 2006).      

Menurut SNI 01-3719-1995, minuman sari buah adalah minuman ringan 

yang dibuat dari sari buah dengan penambahan gula atau tidak dan dengan 

tambahan makanan yang diizinkan. Bahan tambahan tersebut diantaranya perisa, 

pewarna, antioksidan, pengawet, pemanis, pengental, dan pengatur ke asaman. 

Penggunaan bahan tambahan dalam minuman untuk meningkatkan mutu suatu 

produk sehingga mampu menarik perhatian masyarakat dengan rasa yang enak 

dan menyegarkan sehingga dapat bersaing di pasaran (Isran, 2016). 

Bahan tambahan pangan menurut peraturan kepala BPOM adalah bahan 

yang di tambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan bentuk 

pangan. Bahan tambahan yang sering di gunakan untuk meningkatkan suatu 



2 
 

 
 

produk salah satunya pengawet. Pengawet adalah bahan tambahan makanan yang 

dapat mencegah atau menghambat peruraian mikroorganisme terhadap makanan 

dan minuman. Bahan tambahan makanan di tambahkan ke dalam makanan dan 

minuman  yang mudah rusak untuk mencegah tumbuhnya bakteri dan jamur 

(Isran, 2016).  

Menurut Peraturan Kepala BPOM RI No 36 Tahun 2013 tentang Bahan 

Tambahan Pangan, jenis pengawet yang di izinkan dalam pangan terdiri atas : 

1.asam sorbat dan garamnya, 2. Asam benzoate dan garamnya, 3. Etilpra-

hidroksibenzoat, 4. Metal para-hidroksibenzoat, 5. Sulfit, 6. Nisin, 7. Nitrit, 8. 

Nitrat, 9. Asam propionate dan garamnya, 10. Lisozim hidroklorida (BPOM, 

2013). 

Salah satu bahan pengawet yang banyak di gunakan adalah asam benzoate. 

Asam benzoate lebih banyak di gunakan dalam bentuk garamnya karena 

kelarutannya lebih baik dari pada bentuk asamnya. Bentuk garam dari asam 

benzoate yang banyak di gunakan adalah natrium benzoate. Natrium benzoate 

bekerja efektif pada ph 2,5-4 sehingga banyak digunakan pada makanan dan 

minuman serta sangat cocok untuk jus buah maupun minuman ringan yang bersifat 

asam. Penggunaan pengawet benzoat dimaksudkan untuk mencegah tumbuhnya bakteri 

(Fajaryanti, 2017 dan Guntarti, 2012). 

Berdasarkan BPOM RI Nomor 36 tahun 2013 tentang bahan tambahan 

Makanan, kadar Natrium benzoate dalam minumann ringan yang diizinkan yaitu 

600 mg/kg. Dosis pemakaian bahan tambahan pangan harus diatur dan diawasi, 

karena kemungkinan besar akan menimbulkan kerugian yang bersifat langsung 

dan tidak langsung bagi pemakainya. Kerugian yang bersifat langsung misalnya 

keracunan dan yang bersifat tidak langsung misalnya bahan pengawet yang 

bersifat karsinogenik. Pembatasan tersebut mutlak diperlukan karena jika melebihi 

ambang batas yang telah ditentukan dapat menimbulkan efek samping merugikan 

dan merusak bahan makanan itu sendiri, bahkan berbahaya bagi kesehatan 

manusia karena bersifat racun didalam tubuh (BPOM, 2013 dan Fajaryanti, 2017). 

Ada banyak metode yang di gunakan dalam analisa Na Benzoat, analisa 

yang di gunakan oleh Rahmawati menggunakan metode HPLC pada minuman 

berkarbonasi, sedangkan peneliti Rustian menggunakan metode Spektrofotometri 
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UV-Vis pada susu kedelai, metode Titrasi di gunakan oleh Yulinda pada Analisa 

Na Benzoate pada saos tomat. Dari peneliti tersebut Na benzoate dapat di Analisa 

dengan ketiga metode yaitu HPLC, Spektrofotometri UV-Vis, dan Titrasi. Salah 

satu metode dapat di gunakan dalam penelitian tergantung keperluan penelit. 

(Rahmawati, 2014) (Rustian, 2015) (Yulinda, 2015). 

Kota Malang merupakan kota yang kaya dengan objek wisata, oleh-oleh 

hingga buah-buahan yang berlimpah. Tidak terkecuali dengan buah-buahan yang 

ada di malang seperti apel dan jambu. Di mana hasil panen dari kedua produk 

buah di kota Malang sangat berlimpah sehingga para produsen berlomba 

memanfaatkan peluang yang ada dengan menjadikan produk buah menjadi olahan 

keripik hingga minuman sari buah. Minuman sari buah sangat banyak di jumpai di 

pusat oleh-oleh kota Malang yang berada di jalan Sanan Kecamatan Blimbing, 

tetapi pada label kemasan sebagian besar produk minuman sari buah yang beredar 

di pasaran tidaklah dicantumkan kadar pengawet (natrium benzoat) yang 

digunakan dan biasanya hanya di cantumkan komposisinya saja. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kadar natrium benzoate tersebut 

dalam produk minuman sari buah sehingga dapat diketahui apakah memenuhi 

persyaratan atau tidak. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan 

dalam penelitian ini adalah : 

Apakah kadar natrium bezoat yang terkandung dalam minuman sari buah 

jambu tersebut memenuhi standard BPOM RI Nomor 36 tahun 2013 tentang 

bahan tambahan pangan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui kadar natrium benzoate dalam minuman sari buah jambu yang 

beredar di pusat oleh-oleh kota Malang dengan metode HPLC memenuhi standard 

BPOM RI No.36 tahun 2013 tentang bahan tambahan pangan. 
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1.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas maka dugaan sementara dari penelitian ini 

adalah : 

Jumlah pengawet natrium benzoate dalam sari buah jambu yang beredar di 

pusat oleh-oleh kota Malang sesuai dengan standard yang ditetapkan BPOM RI 

Nomor 36 tahun 2013 tentang bahan tambahan pangan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini di harapkan : 

Memberikan informasi apakah kadar natrium benzoate dalam dalam 

minuman sari buah jambu tersebut memenuhi standard BPOM RI No.36 tahun 

2013 tentang bahan tambahan pangan. 


