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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

3.1 Kerangka Konsep 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Minuman sari buah kemasan mengandung bahan tambah pengawet  

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No 36 Tahun 2013 

tentang batas maksimum penggunaan bahan pengawet yang di izinkan dalam 

minuman sari buah 

Diizinkan dalam batasan tertentu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan 

Observasi minuman sari buah jambu yang 

dijual dipusat oleh-oleh kota Malang 

Adanya izin edar dari 

dinas kesehatan 

H0 = Memenuhi dari standard BPOM No 36 Tahun 2013 tentang batas 

maksimum penggunaan bahan pengawet dalam minuman sari buah 

H1 = Tidak memenuhi dari standard BPOM No 36 Tahun 2013 tentang batas 

maksimum penggunaan bahan pengawet dalam minuman sari buah 

Uji Kualitatif : Peak, Waktu 

tambat(Rt), Peak purity, Match factor, 

selektifitas 

Uji Kuantitatif : Linieritas, LOD dan 

LOQ, Kadar sampel, Akurasi, Presisi 

Ui t satu sampel 
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3.2 Penjelasan Kerangka Konsep 

 Minuman merupakan produk olahan yang mengandung beberapa bahan 

tambahan makanan baik sintetik maupun alami. Beberapa minuman yang ada di 

pasaran banyak dijumpai memakai bahan tambahan sintetik tidak terkecuali 

dengan minuman sari buah yang di antaranya mengandung bahan pengawet 

(Waheni, 2009). Pada minuman sari buah penambahan bahan pengawet untuk 

mencegah tumbuhnya bakteri selain itu juga biaya produksi relative murah (Isran, 

2016). Dalam penambahan bahan pengawet juga memiliki batasan sehingga efek 

yang tidak diinginkan dapat diminimalisir.  

 Berdasarkan BPOM Nomor 36 Tahun 2013 tentang batas penggunaan 

bahan tambahan pengawet yang diizinkan ada batasan dalam konsumsi tiap 

harinya (BPOM, 2013). Sehingga penggunaan yang melebihi batas tersebut dirasa 

tidak cukup aman untuk dikonsumsi setiap hari. Agar didapat minuman yang 

aman untuk dikonsumsi maka diperlukan survey dan pengambilan sampel pada 

lokasi di pusat oleh-oleh kota Malang untuk mengetahui minuman tersebut ada 

nomer registrasi dan mengandung bahan pengawet atau tidak. Dari hasil survey 

ditemukan nomer registrasi pada minuman, dimana nomer registrasi menandakan 

minuman tersebut telah lolos uji oleh karena itu kadar pengawet pada minuman 

sari buah jambu diduga memenuhi dari standart BPOM No 36 Tahun 2013 

tentang batas maksimum penggunaan pengawet yang di izinkan. 

 Untuk mengetahui kadar natrium benzoat memenuhi syarat yang 

ditentukan maka diperlukan analisis. analisis yang digunakan yaitu dengan uji 

kualitatif dan kuantitatif. Uji kualitatif meliputi Peak, Waktu tambat(Rt), Peak 

purity, Match factor, dan selektifitas. Uji Kuantitatif meliputi Linieritas, LOD dan 

LOQ, Kadar sampel, Akurasi, dan Presisi (Harmita, 2004). Langkah pertama yang 

dilakukan yaitu dengan cara mempersiapkan sampel minuman, kemudian 

membuat baku pembanding natrium benzoate dan membuat pereaksi untuk eluen 

yang akan digunakan untuk analisis.  Baku pembanding dan sampel yang siap di 

lakukan penginjeksian untuk di analisis. Hasil analisis dibuat kurva baku untuk 

memperoleh kadar natrium benzoate dalam sampel yang diukur. Setelah kadar 

sampel diketahui maka dibandingkan dan disimpulkan dengan kadar yang 

diperbolehkan oleh BPOM dengan metode uji T test satu sampel. 


