
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Ikan merupakan salah satu jenis bahan pangan yang mempunyai nilai 

gizi yang tinggi dan sangat penting bagi manusia. Ikan merupakan sumber protein 

yang harganya relatif murah, namun ikan merupakan komoditas yang sangat 

mudah busuk dan produksinya musiman terutama ikan laut (Warsito, Rindiani dan 

Nurdyansyah, 2015). Untuk mengatasi kerusakan dan memperkecil kerugian 

akibat ikan yang membusuk, upaya yang dilakukan oleh pedagang atau nelayan 

salah satunya dengan mengawetkan ikan.  

 Pengawetan bertujuan untuk mencegah kerusakan serta pembusukan 

pada ikan, terdapat beberapa teknik pengawetan ikan yang dapat dilakukan 

dengan penggunaan suhu panas ataupun secara kimiawi dengan mengawetkan 

ikan dengan proses penggaraman yang bertujuan untuk mengurangi kadar air 

dalam ikan tersebut sehingga dapat bertahan lama (Buckle, dkk. 2007). 

Pembuatan ikan asin dengan penggaraman merupakan salah satu cara pengawetan 

yang kuno, tetapi masih banyak dilakukan di Indonesia dan Bali salah satunya. 

Penggaraman adalah teknik umum yang dimanfaatkan oleh masyarakat tradisional 

untuk mengawetkan ikan menjadi produk olahan ikan asin. Hampir 50% hasil 

tangkapan ikan diolah secara tradisional dan ikan asin merupakan salah satu 

produk olahan ikan secara tradisional yang banyak dikonsumsi masyarakat 

(Wardani dkk., 2016). 

 Ikan asin merupakan salah satu ikan yang sangat digemari masyarakat 

Bali serta sering ditambahkan ketika membuat sesajen. Pada umumnya 
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masyarakat tidak memperhatikan kualitas ikan asin yang dijual di pasaran. Dapat 

diamati pada pasar tradisional terdapat banyak jenis ikan asin yang menggunakan 

bahan pengawet tambahan seperti formalin. Penelitian yang dilakukan pada pasar 

KM 5 Palembang didapatkan 8 sampel ikan asin yang positif mengandung 

formalin dengan kandungan formalin terkecil yaitu 0,001 ppm dan terbesar yaitu 

0,006 ppm (Niswah, Pane dan Resanti, 2016).  

 Formaldehid atau yang lebih dikenal dengan formalin merupakan salah 

satu zat yang memiliki fungsi untuk mengawetkan. Formalin sangat tidak 

diperbolehkan dalam makanan yang diatur dalam Permenkes No. 033 Tahun 2012 

tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP). Dampak dari formalin pun sangat 

berbahaya bagi kesehatan, jika kandungan formalin dalam tubuh tinggi, maka 

akan bereaksi secara kimia dengan hampir semua zat didalam sel tubuh dan dapat 

menyebabkan keracunan pada tubuh. Selain itu, formalin juga dapat menyebabkan 

iritasi lambung, alergi dan bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker) (Cahyadi, 

2012). 

 Penggunaan formalin pada ikan asin bertujuan untuk pengawetan agar 

tidak ditumbuhi jamur sekaligus untuk meningkatkan bobot ikan asin. Beberapa 

alasan lain yang mendasari penggunaan formalin sebagai pengawet makanan 

dikarenakan harganya relatif lebih murah dari pengawet makanan lainnya, dan 

memiliki daya simpan yang lebih lama. Pembuatan ikan asin yang dilakukan 

dengan menambahkan garam tanpa penambahan formalin menghasilkan 

penyusutan sekitar 40% sedangkan ikan asin dengan penambahan formalin 

bobotnya meningkat menjadi 75%, serta kenampakan ikan asin lebih bersih dan 

utuh (Wijayanti dan Lukitasari, 2016). 
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 Dilihat dari uji bau, warna dan tekstur ciri-ciri ikan asin berformalin 

cenderung berwarna putih bersih, tidak beraroma khas ikan asin, dan teksturnya 

lebih kenyal dan utuh. Observasi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengamati 

tekstur, warna dan bau banyak digunakan untuk menilai mutu suatu produk 

terutama produk hasil pertanian dan makanan. Cara memilih ikan asin yang baik 

adalah dengan melihat warna dagingnya yang mendekati warna asli ikan segar, 

tidak berbau asam atau tengik, tak ada bercak-bercak noda, tidak lembek berair 

atau kaku (Wijayanti dan Lukitasari, 2016).  

 Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 033 

Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, formalin merupakan salah satu 

bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan, sehingga serendah atau 

sekecil apapun konsentrasi formalin dalam bahan pangan tidak diperbolehkan. 

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh BPOM Bali khususnya disalah satu 

Kabupaten di Bali pada tahun 2017 ini telah dilakukan pemeriksaan beberapa 

jenis makanan dan salah satunya adalah produk olahan ikan asin yang 

mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang yaitu formalin (Bali Post, 

2017). Penelitian sebelumnya yang dilakukan di pasar tradisional di Kota 

Denpasar terdapat 7 sampel atau sekitar 29,2% yang positif mengandung formalin 

dari 24 total sampel ikan asin yang diidentifikasi dari Pasar Tradisional Kota 

Denpasar (Widayanti dan Laksmita W, 2017). Penelitian lain yang dilakukan di 

Pasar Tradisional di Kota Kendari didapatkan 7 sampel ikan asin yang 

mengandung formalin dari 9 sampel yang dianalisis, kadar formalin yang 

terkandung dalam ikan asin sangat berbahaya dengan kadar tertinggi yaitu 27 

mg/g sedangkan kadar terendah sebesar 15,8 mg/g (Karimuna dan Asyik, 2016). 
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Menurut International Programme on Chemical Safety (IPCS), lembaga khusus 

dari tiga organisasi di PBB, yaitu ILO, UNEP, serta WHO, yang mengkhususkan 

pada keselamatan penggunaan bahan kimiawi, secara umum ambang batas aman 

di dalam tubuh adalah 1 miligram per liter. Sementara formalin yang boleh masuk 

ke tubuh dalam bentuk makanan untuk orang dewasa adalah 1,5 mg hingga 14 mg 

per hari (Habibah, 2014). Berdasarkan hasil uji klinis, dosis toleransi tubuh 

manusia pada pemakaian secara terus-menerus (Recommended Dietary Daily 

Allowances/RDDA) untuk formalin sebesar 0,2 miligram per kilogram berat 

badan (Hastuti, 2010). 

 Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan di Pasar Tradisional 

di Kabupaten Gianyar yang diambil dari Pasar Induk setiap Kecamatan 

didapatkan jumlah pedagang masing-masing pasar sekitar 50 pedagang yang 

menjual 1-7 jenis ikan asin. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan ikan 

asin yang dijual dipasar tradisional tersebut memiliki beberapa ciri-ciri ikan asin 

berformalin yaitu berwarna putih bersih, tidak berbau khas ikan, dan memiliki 

tekstur yang keras serta tidak dihinggapi lalat, sehingga penulis tertarik 

melakukan penelitian tentang analisis kandungan formalin di Pasar Tradisional di 

Kabupaten Gianyar.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat kandungan formalin dalam 

ikan asin di Pasar Tradisional Kabupaten Gianyar? 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui kandungan formalin pada ikan asin yang dicurigai 

mengandung formalin dengan analisis kualitatif dan kuantitatif formalin pada ikan 

asin di Pasar Tradisional Kabupaten Gianyar. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengukur kandungan formalin pada ikan asin yang dicurigai 

mengandung formalin secara kualitatif. 

b. Untuk mengukur kadar formalin pada ikan asin yang positif mengandung 

formalin secara kuantitatif. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memperkaya 

khasanah pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang analis kesehatan, 

khususnya dalam hal analisis kandungan formalin dan dengan melihat dari 

tekstur, bau dan warna pada ikan asin di Pasar Tradisional Kabupaten Gianyar. 

2. Manfaat praktis 

a.  Manfaat bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menambah 

pengetahuan penulis tentang pemilihan pangan yang baik dengan mengetahui ciri-

ciri kemungkinan zat berbahaya yang ada dalam pangan.  
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b. Manfaat bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat 

mengenai pentingnya bahaya bahan tambahan pangan yang mungkin ditambahkan 

pada makanan sehingga dapat memilih makanan dengan mengetahui ciri-ciri ikan 

berformalin.  

c. Manfaat bagi pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peran Pemerintah 

dalam mengawasi peredaran makanan dan dapat meminimalisir penggunaan 

bahan tambahan pangan yang dilarang penggunaannya sesuai dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. 

 

 

 

 


