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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel  1. Penelitian Terdahulu

No Judul Penulis Hasil Perbedaan
dengan
penelitian ini

Konstribusi
penelitian
tersebut
pada
penelitian
ini

1. Pengaruh
Berita
Formalin
di Televisi
Terhadap
Perilaku
Pengkonsu
msian
Masyaraka
t Tentang
Produk-
Produk
Yang
Diberitaka
n
Mengandu
ng
Formalin
(Studi
pada
masyaraka
t RT.02
RW 05
Pekon
Tambah
Rejo, Kec.
Gading
Rejo, Kab.
Tanggamu
s)

Catur
Nugraheni,
Jurusan
Ilmu
Komunikasi
Fakultas
Ilmu Sosial
dan Ilmu
Politik
Universitas
Lampung.
2007

Bahwa
terdapat
pengaruh
berita formalin
di televisi
terhadap
perilaku
pengkonsumsi
an masyarakat
tentang
produk-produk
yang
diberitakan
mengandung
formalin.
Besarnya
pengaruh
tersebut adalah
28/4% yang
apabila
dikonsultasika
n dengan
pengkategorian
besarnya
koefisien
korelasi maka
mempunyai
pengaruh
lemah

Perbedaan
dengan
penelitian ini
yaitu
penelitian
tersebut yang
diteliti adalah
bagaimana
berita
formalin di
televisi
memberikan
pengaruh
terhadap
“perilaku”
pengkonsums
ian produk
pangan
masyarakat.
Sedangkan
pada
penelitian
kali ini yang
akan dicoba
diteliti adalah
bagaimana
pengaruh
media brosur
dalam
penyuluhan
yang

Membantu
penulis untuk
lebih
mendapatkan
informasi
yang
berkaitan
dengan
formalin, dan
bagaimana
pengaruh
berita pada
media
televisi
mengenai hal
tersebut.
Sehingga
penulis
mendapat
gambaran
untuk
penelitian
ini.
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dilakukan
oleh bidang
LIK BPOM
pada
pengetahuan
keamanan
pangan kader
PKK

2 Pelanggar
an Etika
Bisnis
Dalam
Penggunaa
n Bahan
Pangan
Berbahaya

Ike Wahyu
Hidayati,
Fakultas
Ekonomi
Universitas
Narotama,
Surabaya

- Sebagian
besar
masyarakat
telah
mengetahui
boraks dan
formalin serta
dampaknya
secara pasti,
tetapi ada juga
sebagian kecil
lainnya yang
belum begitu
mengetahui
apa itu boraks
dan formalin.
- Menurut
masyarakat,
tahu dan bakso
adalah
makanan yang
paling sering
menjadi
sasaran
penggunaan
boraks dan
formalin.
Tetapi menurut
penelitian
BPOM pada
tahun 2005,
ikan adalah
bahan
makanan yang
paling sering
menjadi
sasaran boraks
dan formalin.
- Pemerintah
masih sangat

jika dalam
penelitian
tersebut
hanya
membahas
dua macam
zat berbahaya
yang
disalahgunak
an, dalam
penelitian
kali ini
penulis akan
mencoba
membahas
lebih banyak
zenis zat
berbahaya
yang sering
disalahgunak
an sebagai
bahan
tambahan
pangan.

Membantu
penulis untuk
mendapatkan
informasi
yang
berkaitan
dengan
boraks dan
formalin,
serta melihat
bagaimana
pengetahuan
masyarakat
mengenai
boraks dan
formalin
dalam
penelitian
tersebut,
sehingga
dapat
memperkuat
keyakinan
penulis
bahwa
penelitian ini
sangat
penting.
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kurang dan
tidak tegas
dalam
mengatasi
masalah
penggunaan
boraks dan
formalin,
sehingga
masih banyak
kasus
mengenai hal
ini terjadi.

3 Analisis
Zat
Pewarna
Pada
Minuman
Sirup
Yang
Dijual Di
Sekolah
Dasar
Kelurahan
LubukPak
am III
Kecamata
n Lubuk
Pakam

Elisabet R.
Purba,
Fakultas
Kesehatan
Masyarakat,
Universitas
Sumatera
Utara,
Medan

- Seluruh
sampel
minuman sirup
dan sirup yang
diperiksa
menggunakan
zat pewarna
sintetik.
- Hasil
pemeriksaan
secara
kuantitatif dari
20 sampel, 18
sampel yang
menggunakan
pewarna
makanan yang
diizinkan
masih
menggunakan
kadar yang
sesuai dengan
syarat dalam
undang-
undang
Permenkes RI
No.
722/Menkes/P
er/IX/1988,
dan 2 sampel
mengandung
zat pewarna
yang tidak
diizinkan yaitu
minuman sirup

jika dalam
penelitian
tersebut
hanya
melihat
tentang
penggunaan
zat pewarna
kedalam
minuman,
tanpa melihat
mengapa
masih banyak
yang
menyalahgun
akan zat
tersebut
kedalam
makanan,
penelitian
kali ini akan
mencoba
melihat
bagaimana
pengetahuan
masyarakat
terhadap
bahaya zat
tambahan
pangan, dan
bagaimana
masyarakat
menyikapi
hal itu.

Membantu
penulis untuk
mendapatkan
informasi
mengenai
zat-zat
pewarna
berbahaya
apa saja yang
masih marak
digunakan
dalam
pangan,
sehingga
penulis
mendapatkan
ide dalam
menentukan
zat-zat apa
saja yang
akan dibahas
dan diteliti
dalam
penelitian
ini.
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merah yang
menggunakan
Ponceau 3R
dengan kadar
0.09 mg, dan
sirup Pinguin
yang
menggunakan
Ponceau 3R
dengan kadar
0,18 mg yang
tidak sesuai
dengan
Permenkes RI
no.
722/Menkes/P
er/IX/1988.

2.2 Tinjauan Pengaruh

Pengaruh menurut Stuart dalam Cangara (2002:163) adalah perbedaan antara apa

yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan penerimaan pesan sebelum dan sesudah

menerima pesan. Pengaruh bisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku

seseorang, sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh adalah perubahan atau

penguat keyakinan seseorang sebagai akibat penerimaan pesan.

Schram dan Robert dalam Rakhmat (2001:218) mengatakan, bahwa pengaruh

adalah perubahan perilaku manusia yang terjadi setelah diterpa media massa.

Sedangkan menurut Steven dalam Rakhmat (2001:218) pengaruh adalah

perubahan yang terjadi dalam khalayak komunikasi massa, penerimaan informasi,

perubahan perasaan atau sikap dan perubahan perilaku.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh adalah

perubahan yang terjadi pada pengetahuan, perasaan, sikap dan tingkah laku
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seseorang yang diakibatkan dari penerimaan informasi baik dari individu ataupun

media massa.

2.3 Tinjauan Tentang Media Massa

2.3.1 Pengertian Media Massa

Menurut Ardianto dan Erdiyana (2004:39) media yang dimaksud dalam proses

komunikasi massa yaitu media massa yang memiliki ciri khas, mempunyai

kemampuan untuk memikat perhatian khalayak secara serempak (simultaneous)

dan serentak (instantaneous). Para sarjana sepakat bahwa jenis-jenis media

digolongkan dalam media massa ialah pers, radio, televisi dan film. Media massa

inilah yang paling sering menimbulkan masalah dalam semua bidang kehidupan

yang semakin lama semakin kompleks karena perkembangan teknologi. Sehingga

senantiasa memerlukan pengkajian yang seksama. Menurut Cangara (2006:122)

media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber

kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti

surat kabar, film, radio, televisi.

Media massa sangat berpengaruh pada kehidupan manusia karena media massa

yang merupakan hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih bisa

meningkatkan intensitas, kecepatan, dan jangkauan komunikasi dengan pengaruh

sosial yang cukup besar. Dengan adanya alat-alat komunikasi massa yang

canggih, maka alat-alat tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia

zaman sekarang ini.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa

media massa adalah suatu alat atau media yang berguna sebagai perantara untuk
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menyampaikan informasi dari sumber kepada khalayak umum secara serempak.

Media massa dapat mengatasi hambatan berupa pembatasan yang  diadakan  oleh

waktu, tempat maupun kondisi geografis. Melalui media brosur, kita dapat

mengetahui informasi tentang keamanan pangan. Hal ini karena media massa

memiliki kemampuan untuk memberikan informasi-informasi secara efektif.

2.3.2 Fungsi Media Massa

Media massa mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut (Werner dan James,

2005:86)

1. Pengawasan (Surveillance)

Pengawasan atau surveillance, fungsi pertama memberi informasi dan

menyediakan berita. Dalam membentuk fungsi ini, media sering kali

memperingatkan kita akan bahaya yang mungkin terjadi seperti kondisi

cuaca ekstrem atau berbahaya atau ancaman militer. Fungsi pengawasan

juga termasuk berita yang tersedia di media yang penting dalam ekonomi,

publik dan masyarakat, seperti laporan bursa pasar, lalu lintas, cuaca, dan

sebagainya. Fungsi pengawasan juga bisa menyebabkan beberapa

disfungsi. Kepanikan dapat saja terjadi karena ada penekanan yang

berlebihan terhadap bahaya atau ancaman terhadap masyarakat.

2. Korelasi (Correlation)

Korelasi, fungsi yang kedua adalah seleksi dan interpretasi informasi

tentang lingkungan. Media sering kali memasukkan kritik dan cara

bagaimana seseorang harus bereaksi terhadap kejadian tertentu. Karena itu

korelasi merupakan bagian media yang berisi editorial dan propaganda.

Fungsi korelasi bertujuan untuk menjalankan norma sosial dan menjaga
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konsensus dengan mengekspos penyimpangan, memberikan status dengan

cara menyoroti individu terpilih, dan dapat berfungsi untuk mengawasi

pemerintah. Dalam menjalankan fungsi korelasi, media sering kali bisa

menghalangi ancaman terhadap stabilitas sosial dan memonitor atau

mengatur opini publik. Fungsi korelasi dapat menjadi disfungsi ketika

media terus-menerus melanggengkan stereotype dan menumbuhkan

kesamaan, menghalangi perubahan sosial, dan inovasi, mengurangi kritik

dan melindungi serta memperluas kekuasaan yang mungkin perlu diawasi.

3. Penyampaian Warisan Sosial

Penyampaian warisan sosial merupakan suatu fungsi dimana media

menyampaikan informasi, nilai, dan norma dari satu generasi ke generasi

berikutnya atau dari anggota masyarakat ke kaum pendatang, Dengan cara

ini, mereka bertujuan untuk meningkatkan kesatuan masyarakat dengan

cara memperluas dasar pengalaman umum mereka. Mereka membantu

integrasi individu ke masyarakat baik dengan cara melanjutkan sosialisasi

setelah pendidikan formal berakhir, ataupun dengan mengawalinya pada

masa masa pra-sekolah. Telah diketahui bahwa media dapat mengurangi

perasaan terasing (anomi) pada individu atau perasaan tak menentu

melalui wadah masyarakat tempat dia dapat mengidentifikasikan dirinya.

Namun demikian, mengingat sifatnya yang cenderung tidak pribadi, media

massa dituduh ikut berperan dalam depersonalisasi masyarakat (disfungsi).

Media massa diletakkan di antara individu dan menggeser hubungan

langsung pribadi dalam komunikasi.
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4. Hiburan (Entertainment)

Sebagian besar isi media mungkin dimaksudkan sebagai hiburan, bahkan

di surat kabar sekalipun, mengingat banyaknya kolom, fitur, dan bagian

selingan. Media hiburan dimaksudkan untuk memberi waktu istirahat dari

masalah setiap hari dan mengisi waktu luang. Media mengekspos budaya

massa berupa seni dan musik pada berjuta-juta orang, dan sebagian orang

merasa karena bisa meningkatkan rasa dan pilihan publik dalam seni.

Bagaimanapun juga, masih ada sebagian orang yang tidak sepaham

dengan mengatakan bahwa media mendorong orang melarikan diri dari

masalah, merusak kesenian, merendahkan selera publik dan menghalangi

berkembangnya apresiasi terhadap seni.

Dari fungsi-fungsi diatas media massa digunakan dalam proses komunikasi

massa, yaitu komunikasi yang diarahkan kepada orang banyak, termasuk dalam

media massa adalah surat kabar, majalah, televisi, film, dan internet. Media massa

sering digunakan untuk mengukur, membentuk, ataupun mempengaruhi pendapat

umum (opini masyarakat) dan juga berperan dalam memberikan pendidikan bagi

penggunanya, yang dalam penelitian ini untuk mendapatkan pengetahuan tentang

keamanan pangan dari brosur.

2.3.3 Karakteristik Media Massa

Menurut Cangara (2002: 134-135), karakteristik media massa yaitu:

1. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari

banyak orang, yakni melai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada

penyajian informasi.
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2. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang

memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalaupun

terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda.

3. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak,

karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana

informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang pada saat yang

sama.

4. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar

dan semacamnya.

5. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan

dimana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin dan suku bangsa.

Dari pernyataan diatas penulis menyimpulkan bahwa media massa, memiliki

beberapa karakteristik, yaitu cepat dalam menyampaikan informasi, dapat

menjangkau khalayak yang lebih luas dan lebih menarik karena dikemas dengan

memadukan tulisan, gambar, maupun video. Karakteristik inilah yang dimiliki

media brosur dalam menyampaikan informasi yang mudah dan cepat melalui

penyuluhan, sehingga memudahkan ibu-ibu dharmawanita untuk mendapatkan

informasi tentang keamanan pangan.

2.3.4 Efek Pesan Media Massa

Komunikasi mempunyai efek tertentu secara umum terdapat tiga efek komunikasi

massa (Liliweri, 2004: 39), yaitu:

1. Efek kognitif, dimana pesan komunikasi massa mengakibatkan khalayak

berubah dalam hal pengetahuan, pandangan dan pendapat terhadap sesuatu
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yang diperolehnya. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan,

keterampilan, kepercayaan, atau informasi.

2. Efek afektif, dimana pesan komunikasi massa mengakibatkan berubahnya

perasaan tertentu dari khalayak. Orang dapat menjadi lebih marah dan

berkurang rasa tidak senangnya terhadap suatu akibat membaca surat

kabar, mendengarkan radio atau menonton televisi. Efek ini ada

hubungannya dengan emosi, sikap, atau nilai.

3. Efek konatif, dimana pesan komunikasi massa mengakibatkan orang

mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Efek ini merujuk pada prilaku nyata yang dapat diminati, yang meliputi

pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku.

Dalam penelitian ini  hanya memfokuskan pada efek kognitif dari efek pesan

media massa. Penggunaan brosur dalam penyuluhan akan menimbulkan efek

pesan media massa, yaitu melalui pengetahuan akan keamanan pangan yang

didapatkan dalam penyuluhan, lalu penerimaan informasi yang disampaikan dan

dilanjutkan dengan tindakan atau kegiatan.

2.3.5 Teori Efek Komunikasi Massa

Teori ini dikembangkan oleh Sandra Ball-Rokeach dan Melvin L. Defluer (1976),

yang memfokuskan pada kondisi struktural suatu masyarakat yang mengatur

kecenderungan terjadinya suatu efek media massa. Teori ini berangkat dari

masyarakat modern, dimana media massa dianggap sebagai sistem informasi yang

memiliki peran penting dalam proses memelihara, perubahan, dan konflik pada

tataran masyarakat, kelompok, dan individu dalam aktivitas sosial. Ada tiga
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dimensi efek komunikasi massa, yaitu : kognitif, afektif, konatif. Efek kognitif

meliputi peningkatan kesadaran, belajar, dan tambahan pengetahuan. Efek afektif

berhubungan dengan emosi, perasaan, dan attitude (sikap). Sedangkan efek

konatif berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut

cara tertentu (Rakhmat, 2005:220)

1. Cognition (pengertian atau nalar)

Komponen kognisi ini berkaitan dengan penalaran seseorang untuk

menilai suatu informasi, pesan fakta dan pengertian yang berkaitan

dengan pendiriannya. Komponen ini menghasilkan penilaian atau

pengertian diri seseorang yang berhubungan dengan ilmu

pengetahuan

2. Affect (perasaan atau emosi)

Komponen ini berkaitan dengan rasa senang, suka, sayang, takut,

benci, sedih, dan kebanggaan hingga muak atau bosan terhadap

sesuatu, sebagai akibat setelah merasakannya atau timbul setelah

melihat dan mendengarkannya. Kemudian komponen afektif tersebut

merupakan evaluasi berdasarkan perasaan seseorang yang secara

emotif (aspek emosional) untuk menghasilkan penilaian baik atau

buruk.

3. Konatif (tingkah laku)

Komponen ini lebih menampilkan tingkah laku atau perilaku

seseorang, misalnya bereaksi memukul, menghancurkan, menerima,

menolak, mengambil, membeli dan sebagainya. Jadi merupakan

komponen untuk menggerakkan seseorang secara aktif untuk
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melakukan tindakan atau perilaku yang dihadapinya

(Ruslan,2000:55).

2.4 Tinjauan Tentang Brosur

Brosur adalah publikasi resmi perusahaan berbentuk cetakan, yang berisi

informasi mengenai suatu produk,layanan, atau program, yang ditujukan kepada

pasar sasaran atau khalayak sasaran tertentu, dibagikan secara cuma-cuma atau

gratis dengan tujuan untuk memperkenalkan secara lebih terperinci mengenai

produk, layanan, program tersebut untuk membantu upaya pemasaran atau

marketing public relations. Brosur bersifat umum karena disajikan untuk khalayak

ramai untuk mengintepretasikan produk atau suatu layanan yang ingin disebarkan

kekhalayak umum. Pengertiannya brosur adalah bahan informasi tertulis

mengenai suatu masalah yang disusun secara bersistem, cetakan yg hanya terdiri

atas beberapa halaman dan dilipat tanpa dijilid. Brosur merupakan selebaran

cetakan yg berisi keterangan singkat, tetapi lengkap ( perusahaan atau organisasi).

Kelebihan brosur sendiri yaitu bentuknya yang sederhana namun langsung to-the-

point tanpa basa basi sehingga para konsumer bisa langsung mengerti produk atau

jasa yang ditawarkan, kemudian dengan harga yang semakin murah. Semakin

banyak brosur yang dicetak, semakin murah harga cetaknya sehingga dapat

menghemat biaya, dan brosur mampu beriklan walaupun tidak ada yang

menjaganya. Akan tetapi brosur juga memiliki kekurangan yaitu apabila

memprroduksi secara berlebihan maka dapat menyebabkan biaya yang sia-sia dan

juga brosur hanya terbatas pada tulisan atau teks saja meskipun beberapa di

dukung oleh foto atau gambar, sehingga pembaca harus memahami sendiri isi dan
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maksud dari berita tersebut karena memang visualisasi yang terbatas (Sareb 2007:

81-83).

2.5 Tinjauan Tentang Zat Berbahaya

2.5.1 Pengertian Keamanan Pangan

Keamanan pangan dapat diartikan sebagai terbebasnya makanan dari zat-zat atau

bahan yang dapat membahayakan kesehatan tubuh tanpa membedakan apakah zat

itu secara alami terdapat dalam bahan makanan yang digunakan atau tercampur

secara sengaja atau tidak sengaja kedalam bahan makanan atau makanan jadi.

Keamanan pangan adalah segala upaya yang dapat ditempuh untuk mencegah

adanya indikasi yang membahayakan pada bahan pangan.

Kemananan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan

yang hendak dikonsumsi oleh semua masyarakat indonesia. Pangan yang bermutu

dan aman dapat dihasilkan dari dapur rumah tangga maupun dari industri pangan,

oleh karena itu industri pangan adalah salah satu faktor penentu beredarnya

pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah. Jaminan keamanan pangan merupakan hak asasi konsumen. Pangan

termasuk kebutuhan dasar terpenting dalam kehidupan manusia.Walaupun pangan

itu menarik, nikmat, dan tinggi gizi tetapi tidak aman dikonsumsi, praktis tidak

ada nilainya sama sekali (BPOM RI, 2003:2).

2.5.2 Pengertian Zat Berbahaya

Zat berbahaya yang terdapat pada pangan adalah zat yang seharusnya tidak

diperbolehkan untuk bahan tambahan pangan. Zat tersebut biasanya digunakan

oleh produsen untuk member warna yang lebih cerah, dan menambah daya tahan
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agar pangan lebih awet. Zat tersebut biasanya zat yang seharusnya dipergunakan

untuk bahan cat, kertas, tekstil, detergen, perekat kayu, dan pengawet mayat.

Tentu saja zat-zat tersebut dilarang digunakan untuk pangan karena jika dijadikan

bahan tambahan pangan zat-zat tersebuts angat berbahaya dan mengancam

kesehatan bahkan nyawa manusia.

2.5.3 Jenis-Jenis Zat Berbahaya

Terdapat beberapa macam jenis zat berbahaya yang sering disalahgunakan untuk

campuran makanan, diantaranya adalah:

1. Formalin, yaitu merupakan cairan tidak berwarna yang digunakan sebagai

desinfektan, pembasmi serangga, dan pengawet yang digunakan dalam

industri tekstil dan kayu. Formalin memiliki bau yang sangat menyengat,

dan mudah larut dalam air maupun alkohol.

2. Boraks, merupakan garam natrium yang banyak digunakan di berbagai

industri non pangan, khususnya industry kertas, gelas, pengawet kayu, dan

keramik. Boraks biasa berupa serbuk Kristal putih, tidak berbau, mudah

larut dalam air, tetapi boraks tidak dapat larut dalam alkohol. Boraks biasa

digunakan sebagai pengawet dan antiseptik kayu. Daya pengawet yang

kuat dari boraks berasal dari kandungan asam borat didalamnya.

3. Rhodamin B, adalah salah satu pewarna sintetik yang tidak boleh

dipergunakan untuk makanan. Rhodamin B memiliki rumus molekul

C28H31N2O3Cl, dengan berat molekul sebesar 479.000. Rhodamin B

berbentuk Kristal hijau atau serbuk unggu kemerah-merahan, sangat

mudah larut dalam air yang akan menghasilkan warna merah kebiru-

biruan dan berflourensi kuat. Selain mudah larut dalam air juga larut
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dalam alkohol, HCldanNaOH. Rhodamin B ini biasanya dipakai untuk

industri tekstil dan kertas.

4. Methanil yellow, atau kuning metanil adalah zat warna sintesis berwarna

kuning kecoklatan dan berbentuk padat atau serbuk yang digunakan untuk

pewarna tekstil seperti kain dan cat. (BPOM RI, 2008:1-2)

2.5.4 Dampak Zat Berbahaya

Penyalahgunaan zat-zat berbahaya dalam makanan tentunya dapat menyebabkan

dampak pada kesehatan manusia, berikut dampak penyalahgunaan dari setiap

jenis zat berbahaya yaitu:

1. Formalin

a. Jika terhirup dapat menimbulkan rasa terbakar pada hidung dan

tenggorokan, susah bernafas, nafas pendek, sakit kepala, kanker paru-paru.

b. Jika terkena kulit dapat menimbulkan kulit kemerahan, gatal, kulit

terbakar

c. Jika terkena mata dapat menimbulkan mata kemerahan, gatal, mata berair,

kerusakan mata, pandangan kabur, kebutaan

d. Jika tertelan dapat menimbulkan mual, muntah, perut perih, diare, sakit

kepala, pusing, gangguan jantung, kerusakan hati, kerusakan saraf, kulit

membiru, hilangnya pandangan, kejang, koma dan kematian.

2. Boraks

a. Jika terkena kulit dapat menimbulkan iritasi ringan, kulit ruam dan merah-

merah, kulit kering

b. Jika terkena mata dapat menimbulkan radang selaput mata
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c. Jika tertelan dapat menimbulkan badan berasa tidak enak, mual, nyeri

hebat pada perut bagian atas, pendarahan gastro-enteritis disertai muntah

darah, diare, lemah, mengantuk, demam dan sakit kepala, nafsu makan

menurun, gangguan pencernaan, gangguan SSP (bingung dan bodoh),

anemia, rambut rontok, kanker, turunnya berat badan, mual, muntah, diare,

sakit perut, kerusakan ginjal, kegagalan sistem sirkulasi akut, dan bahkan

kematian.

3. Rhodamin B

a. Jika terhirup dapat menimbulkan iritasi pada saluran pernafasan.

b. Jika terkena kulit dapat menimbulkan iritasi pada kulit.

c. Jika terkena mata dapat menimbulkan iritasi pada mata, mata kemerahan

d. Jika tertelan dapat menimbulkan gejala keracunan dan air seni berwarna

merah atau merah muda.

4. Methanil Yellow

Jika tertelan dapat menimbulkan perut mual, muntah, sakit perut, diare,

panas, rasa tidak enak dan tekanan darah rendah, kanker pada kandung

kencing dan saluran kencing. (BPOM RI, 2008: 6-9)

2.6 Tinjauan Tentang Pangan

2.6.1 Pengertian Pangan

Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah

maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman

manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain
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yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan

makanan atau minuman.

2.6.2 Ciri Pangan Yang Mengandung Zat Berbahaya

Berikut adalah ciri-ciri produk yang mengandung zat berbahaya, yaitu:

1. Formalin

a. Tahu: tidak rusak sampai 2 hari pada suhu kamar 25o celcius, kenyal

namun tidak padat, bau agak menyengat dan aroma kedelai sudah tidak

nyata lagi.

b. Mie basah: tidak lengket dan mie lebih mengkilat di banding mie normal,

bau agak menyengat, bau formalin, tidak mudah putus, kenyal, dan tidak

rusak sampai dua hari pada suhu kamar 25o celcius.

c. Ikan segar: tidak rusak sampai dua hari pada suhu kamar 25o celcius,

warna insang merah tua dan tidak cemerlang, warna daging ikan putih

bersih, bau agak menyengat, bau formalin, dan tidak dihinggapi lalat.

d. Ikan asin: tidak rusak sampai satu bulan pada suhu kamar 25o celcius,

bersih, cerah, tidak berbau khas ikan asin, dan tidak dihinggapi lalat.

e. Bakso: tekstur sangat kenyal, bau agak menyengat, bau formalin, tidak

rusak sampai lima hari pada suhu kamar 25o celcius.

2. Boraks

a. Lontong: tekstur sangat kenyal, berasa “tajam” rasa sangat gurih membuat

lidah bergetar, dan terasa getir.

b. Bakso: tekstur sangat kenyal, warna lebih putih.

c. Kerupuk: tekstur sangat renyah, dapat memberikan rasa getir
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3. Rhodamin B

Warna merah mencolok dan cenderung berpendar, banyak memberikan titik-

titik warna karena tidak homogen. Misal pada kerupuk dan es putar.

4. Methanil Yellow

Warna kuning mencolok dan cenderung berpendar, banyak memberikan titik-

titik warna karena tidak homogen. Misal pada kerupuk (Brosur BPOM RI).

2.7 Landasan Teori Uses and Effect

Uses and Effects Theory pertama kali dipikirkan oleh Sven Windahl pada tahun

1979. Adanya teori ini merupakan sintesis dari teori sebelumnya, yaitu uses and

gratifications theory dan teori tradisional mengenai efek. Konsep

‘use’(penggunaan) merupakan bagian yang sangat penting atau pokok dari

pemikiran ini. Karena pengetahuan mengenai penggunaan media yang

menyebabkan, akan memberikan jalan bagi pemahaman dan perkiraan tentang

hasil dari suatu proses komunikasi massa. Penggunaan media massa dapat

memiliki banyak arti. Ini dapat berarti exposure yang semata-mata menunjukkan

pada tindakan mempersepsi. Dalam konteks lain, pengertian tersebut dapat

menjadi suatu proses yang lebih kompleks, dimana isi terkait harapan-harapan

tertentu untuk dapat dipenuhi, fokus dari teori ini lebih kepada pengertian yang

kedua. (Bungin, Burhan, 2008:291)

Dalam penelitian ini, para pengguna (uses) media massa mendapatkan suatu efek

(effect) setelah menggunakan media massa tertentu. Dengan demikian seseorang

dapat mengharapkan atau memperkirakan suatu kaitan erat antara pesan-pesan

media dan reaksi audience (khalayak). Demikian halnya pada brosur yang



23

memberikan informasi tentang pengetahuan keamanan pangan. Pengetahuan itu

akan membuat khalayak mampu mengambil informasi didalam brosur tersebut.

Dengan demikian, secara tidak langsung khalayak menerima efek atau pengaruh

setelah membaca brosur.

Dalam penelitian ini, para pengguna (uses) media massa mendapatkan suatu efek

(effect) setelah menggunakan media massa tertentu. Dengan demikian seseorang

dapat mengharapkan atau memperkirakan suatu kaitan erat antara pesan-pesan

media dan reaksi audience.

Demikian halnya dengan penyuluhan keamanan pangan BPOM, yang

menggunakan brosur sebagai media disertai dengan presentasi pada penyuluhan

sebagai suatu informasi dan edukasi yang baru terhadap khalayak. Pengetahuan

tersebut akan membuat khalayak mampu mengambil pelajaran dan informasi dari

brosur pada penyuluhan dan otomatis menerima efek (effect) setelah mengikuti

penyuluhan dan membaca brosur tersebut.

2.8 Kerangka Pikir

Kebutuhan akan informasi berhubungan erat dengan media. Media berfungsi

sebagai alat bantu untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima,

dengan kata lain agar informasi bisa didapatkan oleh khalayak. Penelitian ini

berkaitan dengan pengaruh media massa, yang secara khusus mengambil media

brosur dalam penyuluhan sebagai objek penelitian untuk mengetahui adakah

pengaruhnya terhadap tingkat pengetahuan keamanan pangan. Maka dari itu pada

penelitian ini terdapat landasan teori yang penulis gunakan untuk mendukung
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penelitian tentang “Pengaruh Brosur Terhadap Pengetahuan Keamanan Pangan

Kader PKK”. Landasan teori yang utama digunakan dalam penelitian ini adalah

teori uses and effect, dimana teori ini dapat memberikan kontribusi penting

mengenai kegunaan dan efek terhadap pemahaman kader PKK setelah mengikuti

penyuluhan dan membaca brosur.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini pada variabel uses yaitu

penggunaan brosur yaitu mengambil asumsi dasar dari penggunaan media berupa

jumlah waktu, jenis media, isi pesan, daya tarik, bahasa yang digunakan dan

hubungan informasi dengan kebutuhan khalayak. Sedangkan pada variabel effect

menggunakan aspek efek komunikasi massa yaitu aspek kognitif.

Bagan 1. Kerangka Pikir

Media Brosur (X)
Uses:

1. Jumlah waktu
2. Jenis media yang digunakan
(brosur)
3. Isi pesan yang disampaikan
4. Daya tarik media yang
digunakan (brosur)
5. Bahasa yang digunakan
6. Hubungan informasi dengan
kebutuhan khalayak

Pengetahuan Kader PKK (Y)
Effect:

Aspek kognitif atau
pengetahuan khalayak
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2.9 Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah taksiran atau referansi yang dirumuskan serta diterima

untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta maupun kondisi yang

sedang diamati sebagai petunjuk dan langkah penelitian selanjutnya. Berdasarkan

kerangka pikir diatas maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban

sementara masalah penelitian sebagai berikut :

Ho : Tidak ada pengaruh dari media brosur terhadap pengetahuan keamanan

pangan kader PKK

Hi : Ada pengaruh dari media brosur terhadap pengetahuan keamanan pangan

kader PKK


