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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Keamanan Pangan

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah

pangan dari kemungkinan cemaran biologis, cemaran kimia,dan benda lain yang

dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia (UU RI

No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan).  Beberapa kondisi yang menyebabkan pangan

menjadi tidak aman adalah cemaran mikroba, hal ini diakibatkan karena

rendahnya kondisi higiene dan sanitasi, cemaran kimia karena bahan baku yang

sudah tercemar, Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada Pangan dan Penggunaan

Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang melebihi batas maksimal yang diijinkan.

Bahan Tambahan Pangan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.

772/Menkes/Per/IX/1988 dan No 1168/ Menkes/Per/IX/1999 secara umum adalah

bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan bisanya bukan

merupakan komponen khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi

yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi

pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, dan

penyimpanan. Tujuan dari penggunaan BTP adalah untuk meningkatkan nilai
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gizi, membuat bahan pangan lebih mudah dihidangkan, mempermudah preparasi

dan memperpanjang masa simpan (Cahyadi, 2012).

Produk perikanan umumnya memiliki masa simpan yang pendek sehingga

diperlukan beberapa upaya untuk memperpanjang masa simpannya. Pengetahuan

mengenai penggunaan bahan-bahan pengawet dan teknik pengolahan yang

dimiliki oleh pelaku industri perikanan menjadi ujung tombak keberhasilan upaya

keamanan pangan disektor perikanan. Prinsip pengolahan hasil perikanan pada

dasarnya bertujuan untuk melindungi ikan dari pembusukan atau kerusakan.

Pembusukan terjadi akibat dari perubahan yang disebabkan oleh mikroba dan

adanya aktivitas enzin pada organisme hasil perikanan. Cara pengolahan yang

umum dilakukan adalah secara fisik, secara kimia menggunakan bahan pengawet,

kombinasi fisik kimia dan fermentasi (Adawyah, 2011).

B. Cemaran Logam Timbal (Pb)

Logam berat umumnya bersifat racun terhadap makhluk hidup, walaupun

beberapa diantaranya diperlukan dalam jumlah kecil. Melalui berbagai perantara,

seperti udara, makanan, maupun air yang terkontaminasi oleh logam berat, logam

tersebut dapat terdistribusi ke bagian tubuh manusia dan sebagian akan

terakumulasikan. Jika keadaan ini berlangsung terus menerus, dalam jangka

waktu lama dapat mencapai jumlah yang membahayakan kesehatan manusia

(Supriyanto dkk, 2007). Batas maksimum kandungan logam berat pada produk

olahan ikan menurut SNI 7389:2009 tentang batas maksimum cemaran logam

berat dalam bahan pangan disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Batas maksimum cemaran logam berat dalam produk olahan ikan

No. Parameter Batas maksimal Satuan
1
2
3
4
5

Arsen (As)
Cadmium (Cd)
Merkuri (Hg)
Timah (Sn)
Timbal (Pb)

1,0
0,1
0,5
-

0,3

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Sumber : SNI (2009).

Timbal (Pb) mempunyai arti penting dalam dunia kesehatan bukan karena

penggunaan terapinya, melainkan lebih disebabkan karena sifat toksisitasnya.

Absorpsi timbal di dalam tubuh sangat lambat, sehingga terjadi akumulasi dan

menjadi dasar keracunan yang progresif. Keracunan timbal ini menyebabkan

kadar timbal yang tinggi dalam aorta, hati, ginjal, pankreas, paru-paru, tulang,

limpa, testis, jantung dan otak. Logam timbal (Pb) merupakan logam yang sangat

populer dan banyak dikenal oleh masyarakat awam. Hal ini disebabkan oleh

banyaknya Pb yang digunakan di industri nonpangan dan paling banyak

menimbulkan keracunan pada makhluk hidup. Pb adalah sejenis logam yang

lunak dan berwarna cokelat kehitaman, serta mudah dimurnikan dari

pertambangan.

Menurut Darmono (1995), Pb mempunyai sifat bertitik lebur rendah, mudah

dibentuk, mempunyai sifat kimia yang aktif, sehingga dapat digunakan untuk

melapisi logam untuk mencegah perkaratan. Logam Pb banyak digunakan pada

industri baterai, kabel, cat (sebagai zat pewarna), penyepuhan, pestisida, dan yang

paling banyak digunakan sebagai zat antiletup pada bensin. Pb juga digunakan

sebagai zat penyusun patri atau solder dan sebagai formulasi penyambung pipa
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yang mengakibatkan air untuk rumah tangga mempunyai banyak kemungkinan

kontak drngan Pb (Saeni, 1997).  Logam Pb dapat masuk ke dalam tubuh melalui

pernapasan, makanan, dan minuman. Logam Pb tidak dibutuhkan oleh manusia,

sehingga bila makanan tercemar oleh logam tersebut, tubuh akan

mengeluarkannya sebagian. Sisanya akan terakumulasi pada bagian tubuh

tertentu seperti ginjal, hati, kuku, jaringan lemak, dan rambut. Sumber bahan

pangan lain yang dilaporkan tinggi kadar timbalnya adalah makanan kaleng (50-

100 mkg/kg), jeroan terutama hati dan ginjal ternak (150 mkg/kg), ikan (170

mkg/kg). Kelompok yang paling tinggi adalah kerang-kerangan (molusca) dan

udang-udangan (crustacea), yaitu rata-rata lebih tinggi dari 250 mkg/kg (Winarno

dan Rahayu, 1994).

C. Cemaran Kimia Formaldehid

Bahan tambahan ilegal yang sering terdeteksi pada produk olahan ikan adalah

asam borat (borax), rhodamin B dan formaldehid (formalin).  Formaldehid adalah

adalah gas dengan titik didih 21oC sehingga tidak dapat disimpan dalam keadaan

cair atau gas. Formalin digunakan produsen pengolahan ikan karena memiliki

sifat antimikroba.

Gambar 1. Struktur bangun formaldehid (Formalin oximethylene)
(Cahyadi, 2012)
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Formalin mampu mengaktivasi protein dengan cara mengkondensasi dengan asam

amino bebas dalam protein menjadi campuran lain yang menyebabkan protein

mengeras dan terkoagulasi (Cahyadi, 2012). Formaldehid bersifat racun dan

berbahaya bagi tubuh manusia. Jika kandungan didalam tubuh tinggi makan akan

bereaksi secara kimia dengan hampir semua zat di dalam sel sehingga menekan

fungsi sel dan menyebabkan kematian sel. Efek yang langung tersa adalah iritasi

lambung, alergi, diare, kencing berdarah dan kematian akibat kegagalan aliran

darah.

Formaldehid sering digunakan sebagai bahan pengawet dalam produk pangan.

Bahan pengawet adalah bahan tambahan pangan yang dapat mencegah atau

menghambat proses fermentasi, pengasaman atau penguraian lain terhadap

makanan yang disebabkan oleh mikroba. Bahan tambahan ini biasanya

ditambahkan ke dalam makanan yang mudah rusak atau bahan pangan yang

disukai sebagai media tumbuhnya bakteri atau jamur misalnya pada produk

daging, perikanan dan buah. Definisi lain bahan pengawet adalah senyawa yang

dapat menghambat, menahan atau menghentikan dan memberi perlindungan

bahan pangan dari proses pembusukan (Cahyadi, 2012).

Peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan bahan

tambahan pangan adalah Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

722/Menkes/Per/IX/88 tentang bahan tambahan pangan, tertanggal 20 September

1988. Penggunaan bahan pengawet dalam proses produksi pangan perlu

diwaspadai bersama, baik oleh produsen maupun konsumen. Penyimpangan

penggunaannya akan membahayan konsumen. Penggunaan bahan pengawet juga
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harus tepat jenis dan dosisnya. Formalin dilarang penggunaannya dalam bahan

pangan sesuai dengan Permenkes RI No.722/Menkes/Per/IX/88 dan

No.1168/Menkes/Per/X/99.

Formaldehid merupakan bahan beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia.

Jika kandungannya dalam tubuh tinggi akan bereaksi secara kimia dengan hampir

semua zat di dalam sel sehingga menekan fungsi sel dan menyebabkan kematian

sel dan kemudian menyebabkan keracunan pada tubuh. Selain itu juga akan

menyebabkan iritasu lambung. Alergi, bersifat karsinogenik dan mutagen.  Jika

formalin menguap di udara akan membuat nafas sesak.  Pemaparan pada kulit

menyebabkan kulit mengeras, menimbulkan kontak dermatitis dan reaksi

sensitifitas. Jika terkena organ reproduksi wanita makan akan menimbulkan

gangguan menstruasi, toksemia, dan anemia pada kehamilan, peningkatan aborsi

spontan serta penurunan berat badan pada bayi yang baru lahir. Uap formalin

akan menyebabkan iritasi organ mukosa hidung dan tenggorokan (Cahyadi,

2012).

D.Cemaran Mikroba

Cemaran mikroba pada produk perikanan disebabkan oleh beberapa faktor antara

lain sifat bahan pangan (kadar air, pH, zat gizi), faktor pengolahan dan faktor

lingkungan. Mikroba berbahaya yang sering terdeteksi pada produk olahan ikan

adalah jenis bakteri enteropatogenik, yaitu Salmonella, Escherichia coli dan

Vibrio cholerae. Salmonella jika tertelan dan masuk kedalam tubuh manusia akan

menimbulkan gejala salmonellosis, yaitu gatroenteritis, demam enterik dan infeksi
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lokal (Supardi dan Sukamto, 1998).  Konsumsi bahan pangan terkontaminasi E.

Coli akan menyebabkan gastroenterritis akut dan infeksi di luar saluran cerna.

Selain itu, konsumsi bahan pangan terkontaminasi V. cholerae akan menyebabkan

penyakit kolera asiatika dan akan berkahir pada dehidrasi dan shock.

E. Ikan Asin

Ikan asin adalah bahan makanan yang terbuat dari daging ikan yang diawetkan

dengan menambahkan banyak garam. Dengan metode pengawetan ini daging

ikan yang biasanya membusuk dalam waktu singkat dapat disimpan di suhu

kamar untuk jangka waktu berbulan-bulan, walaupun biasanya harus ditutup

rapat. Selain itu daging ikan yang diasinkan akan bertahan lebih lama dan

terhindar dari kerusakan fisik akibat infestasi serangga, ulat lalat dan beberapa

jasad renik perusak lainnya (Hastuti, 2010).

Beraneka jenis ikan yang biasa diasinkan, baik ikan darat maupun ikan laut. Ikan-

ikan ini dikumpulkan dalam suatu wadah dan lalu ditaburi atau direndam dalam

larutan garam pekat. Ikan-ikan yang besar biasanya dibelah atau dipotong-potong

lebih dulu agar garam mudah meresap ke dalam daging. Akibat perbedaan

kepekatan dan tekanan osmosis, kristal-kristal garam akan menarik cairan sel

dalam daging ikan keluar dari tubuhnya dan partikel garam meresap masuk ke

dalam daging ikan. Proses ini berlangsung hingga tercapai keseimbangan

konsentrasi garam di luar dan di dalam daging. Konsentrasi garam yang tinggi

dan menyusutnya cairan sel akan menghentikan proses autolisis dan menghambat

pertumbuhan bakteri dalam daging ikan. Setelah itu, ikan-ikan ini dijemur,
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direbus atau difermentasi untuk meningkatkan keawetannya (Afiyanto, 1989).

Regulasi tentang mutu ikan asin menurut SNI 2721:2009 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. SNI 2721:2009 tentang mutu ikan asin kering

Parameter Syarat mutu Satuan
Organoleptik 1-9 skor angka
Cemaran mikroba :

Angka Lempeng Total (ALT)
E.coli
Salmonella
Vibrino cholerae
Staphylococcus cereus

max 105

max <3
negatif
negatif
max 103

kol/g
APM/g
per 25 g
per 25 g
kol/g

Kimia :
Air
Garam
Abu tak larut asam

max 40
max 20
max 0,3

% fraksi massa
% fraksi massa%
fraksi massa

Sumber : SNI (2009).

F. Ikan Asap

Ikan asap adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku ikan yang

mengalami perlakuan pengolahan dan pengasapan. Pengasapan merupakan cara

pengolahan atau pengawetan dengan memanfaatkan kombinasi perlakuan

pengeringan dan pemberian senyawa kimia alami dari hasil pembakaran bahan

bakar alami (Adawyah, 2011). Komponen kimia dari asap pembakaran yang

berperan sebagai pengawet ikan adalah alkohol, aldehid dan asam-asam organik.

Pengasapan dapat dilakukan menggunakan bahan bakar kayu secara tradisional

atau secara meodern menggunakan mesin kabinet pengasap. Kriteria mutu yang

perlu diperhatikan adalah penampakan, warna, aroma, rasa dan tekstur. Proses
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yang panjang dan pengemasan yang tidak baik menyebabkan kontaminasi

mikroba masih mungkin terjadi pada permukaan produk ikan asap (Adawyah,

2011). Regulasi terhadap mutu ikan asap menurut SNI 2725:2009 disajikan pada

Tabel 3.

Tabel 3. SNI 2725.1:2009 tentang mutu ikan asap

Parameter Syarat mutu Satuan
Organoleptik min 7 skor angka
Cemaran mikroba :

Angka Lempeng Total (ALT)
E.coli
Salmonella
Vibrino cholerae
Staphylococcus cereus

max 1 x 105

max <3
negatif
negatif
max 103

Koloni/g
APM/g
per 25 g
per 25 g
kol/g

Kimia :
Kadar air
Kadar histamin
Kadar garam

Max 60
max 100
max 4

% fraksi massa
mg/kg

% fraksi massa

Sumber : SNI (2009).

G. Terasi

Terasi adalah suatu jenis bahan penyedap makanan yang berbentuk pasta padat

dan berbau khas, yang merupakan hasil fermentasi bergaram dari udang atau ikan

atau campuran keduanya, dengan atau tanpa bahan tambahan lain yang diijinkan.

Saat ini, terasi masih diproduksi secara tradisional (Astuti et al., 2010). Menurut

Sainudin (2012), terasi merupakan produk awetan ikan atau rebon yang telah

diolah melalui proses pemeraman atau fermentasi, penggilingan atau penumbukan

dan penjemuran yang berlangsung selama + 20 hari. Produk terasi tersebut
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ditambahkan garam yang berfungsi sebagai bahan pengawet. Secara umum terasi

dapat dibedakan menjadi dua macam berdasarkan bahan bakunya, yaitu terasi

udang dan terasi ikan. Terasi udang biasanya memiliki warna coklat kemerahan,

sedangkan terasi ikan berwarna kehitaman dan terasi udang umumnya memiliki

harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan terasi ikan. Mikroba yang terdapat

pada produk akhir terasi adalah Flavobacterium, Achromobacter, Pseudomonas,

Bacullus dan Sarcina.

Selama proses fermentasi, protein udang terhidrolisis menjadi turunannya, seperti

protease, pepton, peptide dan asam amino. Terasi yang mempunyai kadar air 20-

42% adalah terasi yang baik karena apabila kadar air terasi terlalu rendah maka

permukaan terasi adakn terselimuti oleh kristal-kristal garam dan tekstur terasi

menjadi tidak kenyal. Apabila kadar air terasi terlalu tinggi maka terasi akan

menjadi terlalu lunak. Fermentasi akan menghasilkan aroma yang khas.

Komponen kimia yang memberi pengaruh terhadap cita rasa terasi adalah asam

lemak, amonia, amin, senyawa sulfur dan karbonil volatil (Adawyah, 2011).

Asam lemak yang bersifat volatil menyebabkan bau keasaman sedangkan amonia

dan amin menyebabkan bau anyir. Senyawa belerang sederhana seperti sulfida,

merkaptan dan disulfida menyebabkan bau yang merangsang pada terasi.

Senyawa karbonil besar sekali kemungkinannya dapat memberi bau khusus yang

terdapat pada hasil-hasil perairan yang diawetkan dengan cara pengeringan,

penggaraman dan atau fermentasi yang dihasilkan dari reaksi

pencokelatan/browning pada produk perikanan. Mutu terasi udang diatur dalam

SNI 2716:2009 (Tabel 4).
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Tabel 4. SNI 2716:2009 tentang mutu terasi udang

Parameter Syarat mutu Satuan
Organoleptik min 7 skor angka
Cemaran mikroba :

Angka Lempeng Total (ALT)
E.coli
Salmonella
Vibrino cholerae
Staphylococcus cereus

Max 105

max <3
negatif
negatif
max 103

kol/g
APM/g
per 25 g
per 25 g
kol/g

Kimia :
Kadar air
Kadar abu tak larut asam
Kadar garam
Kadar protein
Kadar karbohidrat

30-50
max 1,5
max 10
max 15
max 2

% fraksi massa
% fraksi massa
% fraksi massa
% fraksi massa
% fraksi massa

Sumber : SNI (2009).


