
  

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Keamanan produk perikanan merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dalam 

pembangunan sektor perikanan, mengingat konsumsi ikan diperkirakan akan terus 

meningkat seiring kesadaran masyarakat akan arti penting nilai gizi produk 

perikanan bagi kesehatan dan kecerdasan otak (Gustiano, 2006). Keamanan 

pangan merupakan hal yang terus dipelajari, karena manusia semakin sadar akan 

pentingnya sumber makanan dan kandungan yang ada di dalam makanannya. Hal 

ini terjadi karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan serta kemajuan teknologi, 

sehingga diperlukan suatu cara untuk mengawasi keamanan pangan.  

 

Dalam teknologi pengolahan pangan, dikenal pula usaha untuk menjaga daya 

tahan suatu bahan sehingga banyaklah muncul bahan-bahan pengawet yang 

bertujuan untuk memperpanjang masa simpan suatu bahan pangan. Namun dalam 

praktiknya di masyarakat, masih banyak yang belum memahami perbedaan 

penggunaan bahan pengawet untuk bahan-bahan pangan dan yang non pangan. 

Menurut Huseini (2007), penggunaan bahan kimia berbahaya dalam penanganan 

dan pengolahan ikan, seperti: formalin, boraks, zat pewarna, CO, antiseptik, 

antibiotik (kloramfenikol, Niiro furans, OTC), semakin marak. Hal ini disebabkan 

oleh bahan pengganti pengawet tersebut kurang tersedia dan peredaran bahan 
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kimia berbahaya tidak terkontrol dengan baik, dapat diperoleh dengan harga 

murah dan sangat mudah diperoleh. 

 

Berdasarkan hasil penyelidikan Badan POM Republik Indonesia, terdapat sekitar 

20 produsen formalin yang menjual formalin ke pasar secara eceran dalam skala 

besar dan luas, dengan jumlah produksi tak kurang dari 800 ribu ton formalin 

setiap bulan. Salah satu produsen diidentifikasi sanggup memproduksi formalin 

4000 Mton per bulan. Sekitar 2.700 Mton dipergunakan sendiri, 300 Mton 

diekspor ke Malaysia, dan sisanya, sekitar 1.000 Mton dijual ke pasar setiap 

bulan, kepada konsumen perorangan, toko kimia, dan industri (Taufan, 2007). 

 
Sejak tahun 2006, di Indonesia bermunculan berbagai kasus penggunaan bahan 

pengawet non pangan yang digunakan pada bahan makanan, salah satunya adalah 

penggunaan formalin, khususnya pada produk perikanan. Berdasarkan hasil survai 

penggunaan bahan tidak untuk pangan pada penanganan dan pengolahan produk 

perikanan, Irianto et al., (2007) menjelaskan berbagai jenis bahan yang digunakan 

untuk mengawetkan produk pangan. Dalam survai tersebut disebutkan bahwa 

formalin yang seharusnya digunakan untuk mengawetkan mayat justru digunakan 

sebagai pengawet ikan segar. Di samping itu juga terdapat penggunaan bahan-

bahan lain yang digunakan sebagai pengawet dan pemutih, seperti: Rhodamin B, 

Auramin, Pastak, Baygon, Startox, Boraks, Detergen, Bayclin, H2O2 dan lain-lain. 

 

Pada tahun 2012, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung juga 

melakukan pengujian sampel produk yang diduga berformalin yang diambil dari 

Pasar SMEP Bandar Lampung pada inspeksi mendadak (sidak) Badan Ketahanan 

Pangan Daerah (BKPD). Sampel yang diambil dalam sidak tersebut, yaitu cumi-
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cumi, teri asin, tenggiri, gondolan, bawal, udang, kakap putih, kurisi dan bakso 

ikan. Dari pengujian yang dilakukan, hanya cumi-cumi dari Pasar SMEP yang 

positif berformalin, sedangkan cumi-cumi dari Perumnas Way Halim dan Gudang 

Lelang negatif. Selain temuan tersebut, tahu, mi basah, ikan segar, ikan asin dan 

bakso merupakan bahan pangan yang paling sering ditemui mengandung formalin 

(Anonim, 2012). 

 

Penggunaan formalin tidak hanya ditemukan pada pengawetan ikan laut segar di 

Kota Bandar Lampung. Tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 

PP), Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, dan Dinas Kesehatan menemukan 

sebanyak 3,35 kilogram ikan asin berformalin di Pasar Temon Kulonprogo, 

Yogyakarta, pada hari Senin 15 Juli 2013. Berdasarkan pengujian secara 

kuantitatif yang dilakukan petugas konservasi sumber daya laut Dispenak 

Kulonprogo, didapati tiga jenis ikan asin yang positif mengandung formalin, 

yakni jenis sriting, kacangan dan peda. Ikan asin berformalin tersebut ditemukan 

dari dua pedagang yang membeli dari Pasar Purworejo dan Pasar Beringharjo. 

Kandungan formalin pada ketiga jenis ikan asin tersebut sekitar 20 ppm 

(Kistyarini, 2013). 

 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga menemukan bahan berbahaya 

dalam kandungan pangan untuk berbuka puasa pada tanggal 1 Agustus 2013. Dari 

235 sampel yang diteliti, 44 sampel tidak memenuhi syarat. Bahan pangan yang 

teridentifikasi yaitu: mengandung rhodamin sejumlah 22 sampel, mengandung 

formalin sejumlah 26 sampel dan mengandung boraks sejumlah 6 sampel. Ada 

beberapa sampel yang mengandung lebih dari satu bahan berbahaya. Contoh lain 
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terdapat di pasar hidangan untuk berbuka puasa di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, 

dimana 21% sampel mengandung bahan berbahaya. Bahkan pada tahun 2012, 

terdapat 26% sampel yang mengandung bahan berbahaya (Syafitri, 2013). 

 

Di Jawa Tengah, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah, BPOM Semarang dan Unit Food Security Bid Dokkes, menemukan mi 

berformalin pada pesta rakyat pelantikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, 

23 Agustus 2013. Setelah ditelusuri, ternyata mi berasal dari sebuah pabrik di 

Kelurahan Rejowinangun, Magelang. Dari pabrik itu, petugas menyita 300 

kilogram mi basah yang tersimpan dalam tiga karung, juga sejumlah bahan 

pembuatan mi, seperti jerigen bekas wadah formalin, 625 kilogram tepung terigu, 

4 kilogram serbuk pewarna tekstil, 5 kilogram garam grosok, 1 kilogram pewarna 

kuning, serta sejumlah bahan lain. Tersangka sendiri mengaku terpaksa 

menggunakan formalin agar mi yang diproduksi bisa lebih awet. Sebab, jika tidak 

diawetkan, mi hanya bertahan satu hari dan akan banyak dikembalikan sehingga 

ia merugi. Dengan diberi formalin, mi akan mampu bertahan hingga berhari-hari, 

bahkan sampai sekitar dua minggu (Kistyarini, 2013). 

 

Penggunaan formalin dalam produk perikanan ditemukan baik pada ikan segar 

ataupun ikan olahan. Penggunaan formalin pada ikan segar dipicu oleh kenaikan 

biaya produksi yang ditanggung oleh nelayan akibat makin jauhnya lokasi 

penangkapan dan makin tingginya harga solar dan harga es. Dengan penggunaan 

formalin, selain dapat mengurangi beban muatan, karena nelayan tidak perlu repot 

membawa dalam jumlah banyak, biaya produksi diperkirakan dapat ditekan 

hingga ±20% (BBRSE, 2005 dalam Hikmayani et al., 2007). Penemuan adanya 
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formalin dalam penelusuran selama ini didasarkan pada analisis ada tidaknya 

kandungan formalin pada daging ikan yang dijual, tetapi tidak pada air 

penyimpanan ikan laut segar.  

 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka dilakukan 

studi kasus mengenai penggunaan formalin dalam cairan/air es yang digunakan 

oleh masyarakat sebagai pengawet komoditi ikan laut segar, yang beredar mulai 

dari Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), distributor/transportasi pengangkut ikan 

laut segar sampai kepada penjual ikan (pengecer) di beberapa pasar 

tradisional/pasar pagi, khususnya di daerah Kota Bandar Lampung dan 

distribusinya. Selain itu, kegiatan survai dan wawancara juga dilakukan ke 

beberapa tempat yang diduga menjual formalin untuk mengetahui alur distribusi 

formalin yang beredar khususnya di Kota Bandar Lampung.  

 

1.2. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi adanya kandungan pengawet 

formalin pada cairan/air es yang digunakan untuk mengawetkan beberapa 

komoditi ikan laut segar dan mengetahui alur distribusi formalin yang digunakan 

sebagai pengawet produk ikan laut segar yang terdapat di daerah Kota Bandar 

Lampung. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Kota 

Bandar Lampung dalam upaya terjaminnya keamanan produk ikan laut segar dari 

bahan berbahaya formalin. Bagi pemerintah pusat dan instansi terkait di daerah, 
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khususnya di Kota Bandar Lampung, penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai acuan untuk membuat kebijakan yang ketat terhadap masih longgarnya 

peredaran dan distribusi formalin yang sering digunakan bagi produk pangan. 


