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ABSTRAK 
 

PKMM ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan kadar zat aditif 

yang  ada dalam  manisan  basah  buah  mangga  tingkat  keamanannya  bagi 

konsumen.  Metode  yang  digunakan  bersifat  deskriptif,  yaitu  untuk  membuat 

pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat- 

sifat manisan basah buah mangga yang dijual di  beberapa lokasi yang biasa 

dikunjungi   konsumen   seperti supermarket dan di pinggir-pinggir  jalan. Hasil 

pengamatan menunjukkan bahwa kandungan sakarin pada manisan basah buah 

mangga yang ada di terminal Arjosari (161,674 ppm), terminal Gadang (152,743 

ppm) dan  terminal Landungsari (170,147 ppm) berada di bawah standart yaitu 

200-600 ppm. Sedangkan di Mitra (228,084 ppm), Ramayana (201,52 ppm), Jalan 

Jakarta  (212,97  ppm)  dan  di  Jalan Veteran  (232,  664  ppm)  masih  berada 

diambang batas, sehingga aman untuk dikonsumsi. Kandungan natrium benzoat 

pada manisan  basah buah mangga yang ada  di tujuh lokasi tidak ada yang 

melebihi  standar,  yaitu   600-1000  ppm.  Kandungan  tertinggi  terdapat  pada 

manisan yang ada di Mitra (329,4 ppm), sedangkan kandungan terendah terdapat 

pada manisan yang ada di Jalan Veteran (182,39 ppm). Sedangkan  kandungan 

pewarna tartrazine yang di bawah standar, yaitu 20-100 ppm.  Dimana Mitra 

38,92 ppm (terendah); Ramayana 44,29 ppm; Jalan Jakarta 65,04 ppm; Jalan 

Veteran 60,1  ppm; Terminal Arjosari 51,18 ppm; Terminal Gadang 55,7 ppm; 

Terminal  Landungsari  66,34   ppm  (tertinggi).  Pewarna  alami  yang  dapat 

digunakan sebagai pewarna pada manisan untuk menggantikan pewarna sintetik 

adalah ekstrak kunyit, ekstrak bunga mawar dan ekstrak  ubi jalar. Sedangkan 

pemanis alami yang dapat digunakan adalah sirup glukosa dan dekstrose. 

 
Kata kunci: aditif, mangga, pewarna, manisan buah 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Pangan merupakan  salah  satu  kebutuhan  pokok  manusia.  Masalah  yang 

berkaitan  dengan pengadaan pangan mulai dari tahap produksi sampai ke tahap 

konsumsi harus ditangani  sampai tuntas agar mutu kehidupan manusia semakin 

meningkat. Penanganan pangan sejak  pasca panen sampai konsumsi sangat erat 

kaitannya dengan teknologi pangan dan penggunaan  bahan pangan kimia yang 

dibutuhkan agar mutunya baik. 

Pasokan pangan dan gizi yang tepat merupakan hal yang penting dalam 

pemeliharaan  kesehatan.  Pangan  tidak  saja  harus  tersedia  dalam jumlah  yang 

cukup  serta  mengandung  gizi  yang  memadai,  tetapi  juga  harus  aman  untuk 

dimakan dan tidak membahayakan bagi konsumen. 



PKMM-1-18-2 
 

 
 
 

Makanan yang perlu diwaspadai dari segi keamanannya adalah makanan 
jajanan  yang  banyak  dijual  oleh  sentra  industri  makanan  atau  home  industri. 

Makanan ini sering  dijual secara bebas di berbagai tempat seperti di warung- 

warung, terminal-terminal,  supermarket dan pinggir-pinggir jalan serta tempat- 

tempat lain yang dianggap strategis oleh penjual. Salah satu jenis makanan yang 

sering  dijual  dengan  penambahan  bahan  aditif  sintetik  adalah  manisan  basah 

buah-buahan.  Buah-buahan  yang  dipilih  misalnya  buah  mangga,  kedondong, 

salak, pepaya, pala, belimbing, dan lain-lain. Pada proses pengolahan manisan ini, 

sering digunakan bahan tambahan pangan (bahan aditif) yang dimaksudkan untuk 

mempertahankan  mutu  atau  mencegah  kerusakan  makanan  dan  memperbaiki 

penampakan agar manisan tersebut lebih disukai konsumen. Penggunaan bahan- 

bahan aditif  yang terlalu banyak dapat membahayakan kesehatan konsumennya 

dengan menyebabkan keracunan dan  kanker. Ada beberapa bahan aditif yang 

pemakaiannya diperbolehkan, namun pemakaian zat  aditif itu juga harus sesuai 

dengan dosisnya. 

Bahan aditif yang digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam manisan 

seperti bahan pemanis, bahan pewarna  dan bahan pengawet.  Penggunaan bahan- 

bahan aditif ini pada manisan buah-buahan jauh lebih berbahaya bagi konsumen, 

diduga karena pH makanan rendah (antara  3-5), memerlukan media air sebagai 

bahan pelarut, penetrasi bahan aditif ke dalam manisan  lebih dalam, interaksi 

senyawa lebih kuat dalam kondisi asam. 

Pada proses pengolahan manisan ini, penggunaan bahan tambahan pangan 

(bahan aditif) ini dimaksudkan untuk mempertahankan mutu, mencegah 

kerusakan makanan dan memperbaiki penampakan agar manisan tersebut lebih 

disukai konsumen.  Padahal untuk tujuan-tujuan tersebut penggunaan bahan alami 

jauh lebih aman  dibandingkan bahan tambahan sintetik.   Di samping itu bahan 

tambahan alami bisa didapatkan secara mudah, murah dan banyak ditemukan di 

sekitar kita. 

Untuk  itu  perlu  dilakukan  pendalaman  dan  pengembangan  penggunaan 

bahan aditif  alami tersebut untuk mengurangi ketergantungan pada penggunaan 

bahan aditif sintetik yang ada dalam manisan basah buah-buahan terutama pada 

sentra industri atau home industri yang biasa mengolahnya, sehingga aman bagi 

konsumen dan layak dikonsumsi. 

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  dirumuskan  beberapa  masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana  cara  meyakinkan  produsen/pengusaha/pemilik  home  industri 

manisan buah-buahan dapat menggunakan bahan aditif alami, sehingga dapat 

mengurangi  ketergantungannya pada pemakaian bahan aditif sintetik yang 

jelas-jelas sangat berbahaya bagi konsumen. 

2. Bagaimana cara pengembangan teknologi pengolahan manisan buah-buahan 

yang tepat  agar  produsen/pengusaha/pemilik home industri manisan buah- 

buahan  dapat   memanfaatkan  bahan  aditif  alami  secara  mudah  dengan 

kualitas makanan yang baik, sehingga dapat mengurangi biaya produksi dan 

meningkatkan kualitas produk yang dihasilkannya. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan 

penggunaan bahan aditif alami sebagai pengganti bahan aditif sintetik.   Dengan 

demikian bahan  aditif alami dapat bersaing penggunaannya dengan bahan aditif 

buatan, sehingga produsen/pengusaha/pemilik mau beralih ke penggunaan bahan 
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aditif alami. Di samping itu juga bisa sama-sama mudah didapat, murah dijual di 

pasaran serta memberikan kualitas produk yang sama-sama menarik. 

Kegiatan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  banyak  pihak 

terkait seperti masyarakat (konsumen dan produsen), institusi dan pelaksana. 
1. Masyarakat (konsumen dan produsen) 
- Kesehatan masyarakat (konsumen) ikut terjaga, karena penggunaan bahan 

aditif sintetik terkurangi 

- Meningkatkan pendapatan produsen, karena bisa menggunakan bahan aditif 

alami secara mudah, murah dan aman 

- Membuka peluang usaha di bidang pembuatan bahan aditif alami 

2. Institusi 

- Wahana pengabdian masyarakat khususnya di bidang riset pemanfaatan atau 

penggalian potensi bahan baku penghasil bahan aditif alami dari tanaman dan 

hewan 

- Menjalin  kerjasama  antara  Institusi  dengan  masyarakat  dalam  aplikasi 

langsung penelitian perguruan tinggi 

- Memberi solusi yang tepat untuk pangan yang sehat, bergizi dan aman bagi 

masyarakat 

3. Pelaksana 

- Merupakan  karya  pengabdian  masyarakat  sebagai  bentuk  rasa  tanggung 

jawab  mahasiswa  dalam  pemasyarakatan  teknologi  tepat  guna  di  bidang 

pengolahan pangan khususnya potensi bahan alami 

- Mampu bersikap kritis, kreatif dan mandiri dalam bermasyarakat. 

- Mampu  menyumbangkan  ilmu  dan  konsep  spesifik  sekaligus  khususnya 

dalam pengaplikasian ilmu yang telah didapatkan di kuliah. 

 
METODE PENELITIAN 

 

PKMM  ini   merupakan   penelitian   deskriptif.   Tujuannya   adalah   untuk 

membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan 

sifat-sifat kimia (zat-zat aditif, seperti zat pemanis sakarin, zat pengawet natrium 

benzoat dan zat pewarna tartrazine) pada manisan basah buah mangga yang dijual 

di terminal Malang, di beberapa supermarket dan di pinggir-pinggir jalan. Teknik 

pengambilan sampelnya menggunakan teknik pengambilan sampel secara sensus. 

Kegiatan ini  dilaksanakan  dengan  membeli  manisan  basah  buah  mangga 

yang ada di Terminal Arjosari, Gadang dan Landungsari; supermarket yang ada di 

Ramayana  dan  Mitra;   serta  di  sepanjang  Jalan  Jakarta  dan  Jalan  Veteran. 

Kemudian  manisan  tersebut  dibawa  ke  Laboratorium  THP  dan  Laboratorium 

Kimia Universitas Muhammadiyah Malang untuk  diteliti. Selanjutnya mencari 

solusi  tentang  penggunaan  aditif  alami  dan  mengaplikasikannya  pada  produk 

manisan  basah  buah-buahan.  Kegiatan  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Agustus 

sampai dengan November  2005. 

Alat-alat yang diperlukan untuk penelitian ini antara lain timbangan analitik, 

penangas air, gelas ukur, pipet ukur, pengaduk, erlenmeyer, labu takar, oven, pH 

meter  (merk  Schoot  Duran),  lemari  asam,  kertas  kromatografi,  kertas  saring 

whatman no. 40, spektrofotometri-UV (merk Miltonroy 20 D). Bahan-bahan yang 

diperlukan dalam penelitian ini antara lain NaOH, HCl, ferri khlorida, asam sulfat, 

eter,  H2SO4,  amonia,  hidroksi  amin,  etanol,  butanol, asam  asetat,   aseton, 
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amonium asetat, aquades, indikator Brom Thymol Blue, buffer sitrat, dan indicator 

Phenol Red. 
Penentuan lokasi penelitian, yaitu merupakan salah satu tempat umum yang 

banyak dikunjungi orang seperti terminal, supermarket dan pinggir-pinggir jalan 

sehingga  banyak  dijumpai  para  pedagang  makanan  disana.  Namun  keamanan 

pangan  dari makanan  yang  dijual  di  tempat  tersebut  belum  tentu  terjamin 

keamanannya.  Untuk  itu  perlu  diadakan  suatu   kajian  di  tempat  tersebut. 

Pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel 

secara sensus, yang artinya tiap-tiap sampel dari masing-masing tempat tersebut 

diamati karena jumlah yang ada terbatas. 

Sampel yang sudah dibeli, kemudian diberi label. Label memuat informasi 

mengenai  nomor sampel, lokasi pengambilan sampel dan tanggal pengambilan 

sampel.   Selanjutnya   sampel   manisan   basah   buah   mangga   ini   dibawa   ke 

Laboratorium  THP  dan   Laboratorium   Kimia  UMM  untuk  dipreparasi  dan 

dianalisa. Preparasi sampel dilakukan sebelum dianalisa kualitatif. Setiap sampel 

dihomogenkan dengan menggunakan blender. Lama proses homogenisasi berkisar 

antara 5-10 menit tiap sampel. 

Analisa kualitatif dilakukan untuk mengidentifikasi apakah sampel 

mengandung zat pemanis, zat pengawet dan zat pewarna atau tidak. Metode yang 

digunakan untuk analisa kuantitatif ini adalah metode titrasi. Jika sampel positif 

mengandung zat pemanis,  zat pengawet dan zat pewarna selanjutnya dilakukan 

analisa kuantitatif. 

Analisa kuantitatif dilakukan jika dari analisa kualitatif, sampel dinyatakan 

mengandung   zat  pemanis,  zat  pengawet  dan  zat  pewarna.  Melalui  analisa 

kuantitatif  akan  diketahui  berapa  banyak  zat  pemanis,  zat  pengawet  dan  zat 

pewarna yang terkandung dalam sampel  tiap gramnya. Metode yang digunakan 

untuk analisa kuantitatif zat pemanis dan zat pengawet  adalah metode titrasi, 

sedangkan untuk zat pewarnanya adalah metode spektrofotometri. 

Pengolahan data hasil analisis kuantitatif berupa penentuan konsentrasi setiap 

sampel  dari  setiap  ulangan  serta  konsentrasi  rata-rata  dari  setiap  sampelnya. 

Kesimpulan  diambil  dari  pengolahan  data  yang  berupa  analisa  kualitatif  dan 

analisa kuantitatif. Penyajian data hasil analisa ini berupa persentase. 

Survey ke tempat produksi ini bertujuan untuk mengetahui kadar zat pemanis 

sakarin, zat pengawet natrium benzoat dan zat pewarna tartrazine. Sehingga dapat 

diketahui  seberapa  besar  penambahan  zat  aditif  yang  dilakukan  dalam proses 

pembuatan manisan basah buah mangga ini. 
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Gambar 1. Diagram alir pelaksanaan penelitian. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bahan Tambahan Makanan yang Ditemukan pada Manisan Mangga 

Dari hasil anallisa dapat diketahui bahwa dalam proses pembuatan manisan 

yang  dilakukan  oleh  produsen  pembuat  manisan  di  Kecamatan  Lowokwaru 

ditambahkan beberapa zat aditif, yaitu zat pemanis sintetis (sakarin), zat pewarna 

sintetis (tartrazine) juga zat pengawet sintetis (natrium benzoat). 

Berdasarkan laporan dari Komite Gabungan Ahli FAO dan WHO tentang 

bahan  tambahan pangan atau aditif bahan pangan sudah diterbitkan pada tahun 

1956. Mereka mendefinisikan “zat aditif bahan pangan” sebagai suatu substansi 

bukan gizi yang ditambahkan ke dalam bahan pangan dengan sengaja, yang pada 

umumnya dalam jumlah kecil, untuk memperbaiki kenampakan, cita rasa, tekstur 
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atau sifat-sifat penyimpanannya. Di Amerika Serikat, Food Protection Comitee 

dari  National  Academy  of  Sciences  mendefinisikan  zat  aditif  bahan  pangan 

sebagai “suatu substansi atau  campuran substansi, yang berbeda dengan bahan 

pangan dasar, yang ada di dalam bahan  pangan sebagai hasil dari setiap aspek 
produksi, pengolahan, penyimpanan atau pengemasan” (Desrosier 1988). 

Aturan Pemakaian BTM dalam Pengolahan Bahan Pangan 

Pemakaian  bahan  tambahan  makanan  bagi  keuntungan  konsumen  secara 

teknologis  dapat  dibenarkan,  bila  bahan  tersebut  dapat  memenuhi  persyaratan 

sebagai berikut: 
1.  Pemeliharaan kualitas gizi bahan pangan. 
2.  Peningkatan kualitas atau stabilitas simpan sehingga mengurangi kehilangan 

bahan pangan. 

3.  Membuat bahan pangan lebih menarik bagi konsumen yang tidak mengarah 

kepada penipuan. 

4.  Diutamakan untuk membantu proses pengolahan bahan pangan (Desrosier, 

1988). 

Pemakaian Zat Aditif yang Tidak Dikehendaki 

Pemakaian zat aditif bahan pangan yang tidak memperhatikan kepentingan 

konsumen tidak diperkenankan, bila: 
1.  Untuk menutupi adanya teknik pengolahan dan penanganan yang salah. 
2.  Untuk menipu konsumen. 

3.  Hasilnya dapat menyebabkan terjadinya pengurangan nilai gizi bahan pangan 

yang besar. 

4.  Pengaruh yang dikehendaki dapat diperoleh dengan praktek pengolahan yang 

baik yang secara ekonomis fisibel (Desrosier, 1988). 

Pengawasan penggunaan bahan tambahan makanan dimaksudkan agar hanya 

bahan  yang  diizinkan  yang  boleh  digunakan  dalam  pengolahan  makanan  dan 

bahan  tersebut  benar-benar   diperlukan  dalam  pengolahan  makanan  yang 

bersangkutan, dengan jumlah secukupnya sesuai dengan cara produksi yang baik 

dan tidak  melebihi  batas   maksimum  yang  diijinkan  serta  mutunya  harus 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Meskipun di Indonesia telah dikeluarkan 

berbagai peraturan tentang bahan tambahan makanan dan sangsi-sangsinya, tetapi 

masyarakat belum menyadari akan bahaya yang dihadapi bila dalam makanannya 

terkandung  bahan  tambahan  makanan  yang  dapat membahayakan  kesehatan 

tubuhnya. 

Salah  satu  cara  pengawasan  terhadap  bahan  tambahan  makanan  yang 

digunakan   pada  makanan  adalah  dilaksanakannya  pengamatan  pada  waktu 

dilakukan pemeriksaan ke  produsen makanan, melalui proses pendaftaran dan 

juga melalui pengujian terhadap produk makanan. 

 
Bahan Pemanis 

Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  laboratorium  terhadap  produk 

manisan  basah buah mangga menunjukkan bahwa seluruh sampel mengandung 

pemanis buatan yaitu sakarin, dengan ditandainya larutan sampel yang berwarna 

violet. Warna violet ini menandakan bahwa ada asam salisilat yang terbentuk dari 

sakarin. 



PKMM-1-18-7  
 
 
 

Tabel 1.   Identifikasi Sakarin terhadap Manisan Basah Buah Mangga 

Lokasi Sampel Sakarin 
 

Mitra Ada 

Ramayana Ada 

Jl. Jakarta Ada 

Jl. Veteran Ada 

Term.Arjosari Ada 

Term.Gadang Ada 

Term.Landungsari Ada 

 

Kadar Sakarin 

Dari hasil analisa pemanis sakarin secara kuantitatif dengan menggunakan 
metode  titrasi  terhadap  produk  manisan  basah  buah  mangga  didapatkan  hasil 

seperti terlihat pada  gambar 3. 
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Gambar 2. Kandungan Sakarin Pada Manisan Basah Buah Mangga Di Beberapa Lokasi 

(ppm). 

 
Bahan Pengawet 

Hasil pengamatan identifikasi natrium benzoat menunjukkan bahwa ketujuh 

sampel  menggunakan bahan tambahan pengawet natrium benzoate. Identifikasi 

natrium benzoat ini mengunakan cara titrasi dengan indikator BTB (Brom Thymol 

Blue), yaitu dengan ditandainya larutan sampel yang berwarna merah kecoklatan. 

Warna ini menunjukkan adanya natrium benzoat. 
 

Tabel 2.   Identifikasi Natrium Benzoat terhadap Manisan Basah Buah Mangga. 
Lokasi Sampel Natrium Benzoat 

 

Mitra Ada 

Ramayana Ada 

Jl. Jakarta Ada 

Jl. Veteran Ada 

Term.Arjosari Ada 

Term.Gadang Ada 

Term.Landungsari Ada 

 

Kadar Natrium Benzoat 

Dari  hasil  analisa  pengawet  natrium  benzoat  secara  kuntitatif  dengan 

menggunakan   metode  titrasi  terhadap  produk  manisan  basah  buah  mangga 

didapatkan hasil seperti terlihat pada  gambar 4 
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Gambar 3. Kandungan Natrium Benzoat Pada Manisan Basah Buah Mangga  Di Beberapa 

Lokasi (ppm). 

 
Bahan Pewarna 

Karakteristik pertama dari makanan yang diperhatikan adalah warnanya dan 

hal ini menentukan flavour dan kualitas dari makanan terebut. Kualitas makanan 

adalah hukum pertama dalam dasar pembuatan dan penggunaan pewarna. Banyak 

hasil pengujian yang menentukan pentingnya arti warna maka warna dan flavour 

harus sesuai dengan bahan aslinya (Hendry, 1996). 
 

Tabel 3.  Identifikasi Jenis Pewarna Sintetis 

Lokasi Sampel Tartrazine 
 

Mitra Ada 

Ramayana Ada 

Jl. Jakarta Ada 

Jl. Veteran Ada 

Term.Arjosari Ada 

Term.Gadang Ada 

Term.Landungsari Ada 

 

Kadar Pewarna Tartrazine 

Dari hasil analisa pewarna tartrazine secara kuntitatif dengan menggunakan 

metode spektrofotometri terhadap produk manisan basah buah mangga didapatkan 

hasil seperti terlihat pada gambar 5 di bawah ini. 
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Gambar 4. Kandungan Tartrazine Pada Manisan Basah Buah   Mangga Di Beberapa Lokasi 

(ppm). 

 

Bahaya Bahan Tambahan Makanan pada Manisan Mangga Bahan Pemanis 

Menurut Lindsay (1996), sakarin tidak mengandung kalori, tapi mempunyai 

intensitas rasa manis yang sangat tinggi yakni 300 kali lebih manis dari sukrosa 

pada konsentrasi yang  sama atau berada pada kisaran 200-700 kali lebih manis 

dari  sukrosa  tergantung  pada  konsentrasi  sukrosa.  Penggunaan  sakarin  yang 
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berlebihan  akan  mengakibatkan  bahaya  pada  tubuh.  Natrium  sakarin  yang 

tertimbun  dalam organ tubuh akan bersifat racun terhadap organ tersebut dan 

akibatnya organ akan mengalami kerusakan bahkan dapat menyebabkan 

timbulnya kanker pada organ-organ tubuh seperti paru-paru, jantung, ginjal, dan 
kerusakan pada limpa. 

Menurut Winarno (1992), zat pemanis sintetik merupakan zat yang dapat 

menimbulkan   rasa   manis   atau   dapat   membantu   mempertajam   penerimaan 

terhadap rasa manis tersebut,  sedangkan kalori yang dihasilkannya jauh lebih 

rendah daripada gula. Umumnya zat pemanis sintetik mempunyai struktur kimia 

yang  berbeda  dengan  struktur  polihidrat  gula  alam.  Pada  konsentrasi  tinggi, 

sakarin  akan  menimbulkan  rasa  pahit-getir.  Dari  hasil  penelitian  di  Kanada, 

didapat bahwa penggunaan 5% sakarin dalam ransum tikus dapat merangsang 

terjadinya  tumor  di  kandung  kemih.  Dengan  alasan tersebut  telah  diusahakan 

larangan penggunaan sakarin dalam diet food and beverages. 

Dalam Permenkes RI No. 722 /Menkes/Per/IX/88, tidak memperbolehkan 

penggunaan sakarin untuk pangan non diet, namun jika menggunakannya dalam 

pangan  diet  diperbolehkan  dengan  konsentrasi  200-600  ppm.  Pada  beberapa 

manisan basah buah mangga yang diamati  di daerah Kecamatan Lowokwaru, 

penggunaan sakarin berada dibawah standar Peraturan  Menteri Kesehatan RI. 

sehingga manisan basah buah mangga tersebut aman untuk dikonsumsi. 

 
Bahan Pengawet 

Pada produk manisan basah ini natrium benzoat digunakan sebagai bahan 

pengawet agar  umur simpannya lebih panjang, karena pada produk ini banyak 

mengandung   air.   Menurut   Fachruddin   (1998)   pengawet   digunakan   untuk 

memperpanjang  umur  simpan  manisan.   Pengawet  yang  digunakan  biasanya 

adalah  natrium  benzoat.  Pengawet  sebaiknya  digunakan  apabila  benar-benar 

dibutuhkan  saja,  karena  penggunaan  gula  yang  cukup  pekat  sudah  berfungsi 

sebagai pengawet. Hal lain yang harus diperhatikan dalam penggunaan pengawet 

kimia adalah dosis yang aman bagi kesehatan. 
Penggunaan natrium benzoat diijinkan hanya dengan konsentrasi berkisar 

600-1000 ppm per  kg  bahan.  Penggunaan  natrium benzoat  yang  tidak  sesuai 

dengan batas  penggunaan yang telah diijinkan dapat merugikan atau berbahaya 

karena natrium benzoat tidak  terurai didalam tubuh akan menjadi penumpukan 

sehingga dapat menimbulkan gejala-gejala  penyakit bahkan kematian (Winarno, 

1992). Natrium benzoat berfungsi sebagai bahan pengawet sehingga umur simpan 

lebih panjang.  Namun jika diberikan dalam dosis diambang batas, maka akan 

merugikan  dan  berbahaya  bagi  kesehatan  tubuh.  Natrium  benzoat  yang  tidak 

terurai dalam tubuh akan terjadi penumpukan sehingga dapat menimbulkan gejala 

kejang-kejang terus menerus, hiperaktif, serta menurunkan ketahanan badan yang 

pada  akhirnya  menyebabkan  kematian  (Anonim,  1992).  Penggunaan  Natrium 

benzoat pada sampel manisan basah buah mangga tersebut semuanya  berada di 

bawah standar Peraturan Menteri Kesehatan RI, yaitu 600-1000 mg/kg. Sehingga 

dari ketujuh sampel tersebut aman untuk dikonsumsi. 

 
Bahan Pewarna 

Dari identifikasi  jenis  pewarna  sintetis  diperoleh  bahwa  ketujuh  sampel 

menggunakan  bahan pewarna tartrazine, yang ditandai dengan nilai Rf = 0,138. 



PKMM-1-18-10  
 
 
 

Tartrazine  merupakan  pewarna  sintetis  kuning  sampai  orange.  Pewarna  ini 

merupakan  FD  & C kuning no. 5. Semakin tinggi intensitas warna kuningnya, 

maka rasa manisan tersebut akan semakin pahit. 

Di Indonesia, undang-undang penggunaan zat warna belum ada. Sehingga 

banyak terjadi  penyalahgunaan pemakaian zat pewarna untuk sembarang bahan 

pangan, misalnya zat pewarna  untuk tekstil dan kulit dipakai untuk mewarnai 

bahan makanan. Hal ini sangat berbahaya bagi  kesehatan karena adanya residu 

logam berat pada zat pewarna tersebut (Winarno, 2002).  Tartrazine merupakan 

jenis pewarna sintetis yang diperbolehkan penggunaanya sebagai bahan tambahan 

makanan. Secara umum tartrazine sering digunakan sebagai pewarna makanan 

dan   minuman.  Penggunaan  pewarna  tartrazine  ini  diperbolehkan  digunakan 

dengan  batas  maksimum  300  ppm  (Anonim,  1988).  Di  Indonesia  peraturan 

mengenai pewarna dibuat oleh Menteri Kesehatan RI No. 

239/Menkes/Per/V/1985. 

Sesuai dengan pendapat Suryana (1991), mengenai tingkat bahaya zat warna 

sintetis  tersebut, karena penggunaannya dalam jumlah yang sangat sedikit tidak 

terasa akibatnya secara langsung. Gangguan akan terasa dalam waktu yang lama. 

Gejala-gejala  kanker  akan  terasa  mungkin  sesudah  10-20  tahun  setelah  kita 

mengkonsumsi makanan yang mengandung  pewarna sintetis yang karsinogenik. 

Penggunaan  senyawa  sintetis  yang  berlebihan  akan   sangat  berbahaya  bagi 

kesehatan tubuh. Meskipun dalam jumlah kecil, penggunaan pewarna sintetis ini 

harus dikendalikan untuk menghindari bahaya penyakit. 

Penggunaan pewarna sintetis jenis tartrazine pada produk manisan basah 

buah  mangga ini mungkin disebabkan karena harganya yang murah, warnanya 
yang menarik hampir menyerupai warna asli mangga dan pengetahuan produsen 

tentang  pewarna  tartrazine  yang  diperbolehkan  penggunaannya  sebagai  bahan 

tambahan makanan. Ambang batas penggunaan pewarna sintetis tartrazine adalah 

300 ppm. Dari data diatas dapat dilihat bahwa kadar pewarna tartrazine ketujuh 

sampel dibawah ambang batas, jadi aman untuk dikonsumsi. 

 
Alternatif Pengganti Bahan Pewarna Pada Manisan Kunyit 

Kunyit termasuk jenis rumput-rumputan, tingginya sekitar 1 m dan bunganya 

muncul dari pucuk batang semu dengan panjang sekitar 10- 15 cm dan berwarna 

putih.Warnanya kuning-muda sampai putih, berangkai kemerah-merahan 

Rimpangnya  memiliki  banyak  cabang  dengan  kulit  luarnya  berwarna  jingga 

kecoklatan.  Buah  daging   rimpang  kunyit  berwarna  merah  jingga  kekuning- 

kuningan. 

Beberapa kandungan kimia dari rimpang kunyit yang telah diketahui yaitu 

minyak atsiri sebanyak 6% yang terdiri dari golongan senyawa monoterpen dan 

sesquiterpen (meliputi  zingiberen, alfa dan beta-turmerone), zat warna kuning 

yang disebut kurkuminoid sebanyak 5% (meliputi kurkumin 50-60%, 

monodesmetoksikurkumin  dan  bidesmetoksikurkumin),  protein,  fosfor,  kalium, 

besi  dan   vitamin  C.  Dari  ketiga  senyawa  kurkuminoid  tersebut,  kurkumin 

merupakan komponen terbesar. Sering kadar total kurkuminoid dihitung sebagai 

% kurkumin,  karena  kandungan  kurkumin  paling  besar  dibanding  komponen 

kurkuminoid  lainnya. Karena alasan tersebut beberapa penelitian baik fitokimia 

maupun farmakologi lebih ditekankan pada kurkumin. 
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Antosianin 
Pigmen  antosianin  adalah  zat  warna  alami  yang  menyebabkan  warna 

kemerah-merahan yang terdapat dalam cairan sel tumbuh-tumbuhan dan bersifat 

larut dalam air (Fennema, 1985). Antosianin dapat diekstrak dari bunga-bungaan 

dan umbi-umbian. Bunga-bungan antara lain bunga mawar (Hembing dkk, 1996), 

bunga aster, begonia, cruissant  dan pelargonium (Harborne, 1987). Sedangkan 

umbui-umbian  dapat  diperoleh  dari  ubi  jalar.  Penggunaan  pigmen  antosianin 

sebagai pewarna alami telah banyak dilakukan oleh nenek moyang kita. Dengan 

menghancurkan dan merendam dalam air, maka ekstrak mawar dapat digunakan 

sebagai zat pewarna alami. 

Salah satu zat pewarna alami yang aman digunakan dalam produk pangan 

adalah antosianin, yang tergolong senyawa flavonoid dan dapat digunakan sebagai 

antioksidan.  Antioksidan adalah suatu zat yang berfungsi mencegah terjadinya 

oksidasi  pada  suatu  senyawa  disekitarnya  karena  dia  mampu  bersifat  sebagai 

reduktor. Antioksidan alami  umumnya berasal dari golongan flavonoid (James, 

1996). 

 
Penggunaan Pewarna Alam 

Menurut  Tranggono,dkk   (1990)   pewarna   makanan   digunakan   dengan 

berbagai  tujuan, yaitu memperbaiki kenampakan dari makanan yang warnanya 

pudar akibat proses  thermal atau pudar selama penyimpanan dan memberikan 

penampakan produk yang lebih seragam sehingga dapat meningkatkan kualitas. 

Pewarna alami adalah golongan pewarna yang mempunyai sifat kelarutan 

dan stabilitas  tertentu. Oleh karena itu setiap pewarna terdapat dalam beberapa 

bentuk  yang  berbeda-beda,  masing-masing  diformulasikan  untuk  meyakinkan 

bahwa warna itu cocok dengan makanan tertentu. 

Penggunaan  pewarna  harus  memenuhi  beberapa  syarat  sehingga  dapat 

menjamin  kesehatan konsumen. Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan 

aplikasi  pewarna  terhadap  produk,  dan  harus  dipertimbangkan  dalam  proses 

pembuatannya, yaitu: 
1.  Kelarutan Pigmen 

Antosianin larut dalam air, sedangkan curcumin, klorofil dan xantofil larut 

dalam minyak dan lemak. 

2.  Bentuk Kimia 

Pewarna  tersedia  dalam  bentuk,  antara  lain  cairan  atau  ekstrak,  bubuk 

(powder),  pasta  dan  konsentrat.  Pemakaian  pewarna  sangat  penting  untuk 

mengetahui  bahwa   warna   akan  berubah  jika  pigmen  akan  mengalami 

kerusakan selama prosesing. 

3.  Tingkat Keasaman 

Pewarna makanan  yang  larut  dalam  air  (terutama  yang  berbentuk  cairan) 

dibuat  dengan pH maksimum. Penambahan larutan buffer ke dalam produk 

akan mengubah pH larutan. 

 
KESIMPULAN 

 

1.  Manisan basah buah mangga yang ada di Mitra, Ramayana, Jalan Jakarta, 

Jalan Veteran, Terminal Arjosari, Terminal Gadang dan Terminal Landungsari 

menggunakan: 

a.  bahan pemanis sintetis berupa sakarin 
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b.  bahan pengawet yaitu natrium benzoat 

c.   bahan pewarna sintetis yaitu tartrazine 

2.  Kandungan sakarin pada manisan basah buah mangga yang ada di Terminal 

Arjosari  (161,674  ppm),  Terminal  Gadang  (152,743  ppm)  dan  Terminal 

Landungsari (170,147  ppm) berada di bawah standart yaitu 200-600 ppm. 

Sedangkan yang ada di Mitra (228,084 ppm), Ramayana (201,52 ppm), Jalan 

Jakarta (212,97 ppm) dan di Jalan Veteran  (232, 664 ppm) masih berada 

diambang batas, sehingga aman untuk dikonsumsi. 

3.  Kandungan natrium benzoat pada manisan basah buah mangga yang ada di 

tujuh lokasi tidak ada yang melebihi standar, yaitu 600-1000 ppm. Kandungan 

tertinggi terdapat pada   manisan yang ada di Mitra (329,4 ppm), sedangkan 

kandungan terendah terdapat pada  manisan yang ada di Jl. Veteran (182,39 

ppm). 

4. Manisan yang berasal dari 7 lokasi yang berbeda, mempunyai kandungan 

pewarna tartrazine yang di bawah standar, yaitu 20-100 ppm. 
Dimana Mitra 38,92 ppm (terendah); Ramayana 44,29 ppm; Jalan Jakarta 
65,04 ppm; Jalan Veteran 60,1 ppm; Terminal Arjosari 51,18 ppm; Terminal 

Gadang 55,7 ppm;  Terminal Landungsari 66,34 ppm (tertinggi). 

5.  Pewarna alami yang dapat digunakan sebagai pewarna pada manisan untuk 

menggantikan  pewarna sintetik adalah ekstrak kunyit, ekstrak bunga mawar 

dan ekstrak ubi jalar. Sedangkan pemanis alami yang dapat digunakan adalah 

sirup glukosa dan dekstrose. 

Dari beberapa kesimpulan tersebut maka disarankan dalam penggunaan bahan 

tambahan makanan seperti pemanis, pengawet dan pewarna sintetis, sebaiknya 

diminimalkan agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat yang 

mengkonsumsinya. 
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