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ABSTRAK 

 

Makanan merupakan unsur yang penting dalam kehidupan manusia. Setiap 
hari manusia tidak bisa lepas dari makanan. Makanan sehat adalah makanan yang 
mengandung gizi sesuai kebutuhan gizi tubuh. Zat makanan yang baik umumnya 
mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan serat. Makanan 
yang berada di kantin Universitas Negeri Jakarta sangat banyak jenisnya. Makanan 
tersebut menjadi tidak sehat apabila mengandung bahan kimia berbahaya seperti 
formalin, boraks, dan pewarna tekstil. Bahan kimia berbahaya tersebut apabila 
dikonsumsi secara terus menerus akan mengendap didalam tubuh dan dapat 
menjadi racun bagi tubuh. Uji kualitatif formalin dapat dilakukan dengan 
menggunakan pereaksi KMnO4 yang dapat memberikan hasil positif apabila warna 
ungu KMnO4 berubah menjadi pudar. Uji kualitatif boraks dapat dilakukan dengan 
menggunakan ekstrak kunyit yang dapat memberikan hasil positif apabila terbentuk 
warna merah bata. Selanjutnya uji kualitatif pewarna tekstil dapat dilakukan dengan 
menggunakan kertas saring yang akan memberikan hasil positif apabila warna tidak 
larut sama sekali dalam air. Sampel makanan yang akan diuji diambil secara acak 
dari kantin yang terdapat di Universitas Negeri Jakarta. Hasil penelitian uji 
kualitatif yang diperoleh yaitu dapat diketahui makanan yang mengandung formalin 
adalah terdapat pada sampel bakso dan mie, dan tidak terdapat makanan yang 
mengandung boraks dan zat pewarna tekstil. 

Kata kunci: makanan, bahan kimia berbahaya, Uji kualitatif 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Makanan merupakan unsur yang penting dalam kehidupan manusia. Setiap 

hari manusia tidak bisa lepas dari makanan. Kualitas makanan yang bagus adalah 

makanan yang dapat memberikan manfaat bagi tubuh. Makanan yang sehat adalah 

makanan yang mengandung gizi sesuai dengan asupan gizi yang dibutuhkan. 

Kandungan gizi yang sangat penting bagi tubuh yaitu diantaranya cukup 

mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat. (Anonim, 

2010) 

 Universitas Negeri Jakarta mempunyai banyak kantin yang menyediakan 

berbagai macam makanan. Salah satu kantin yang terdapat di Universitas Negeri 

Jakarta yaitu kantin Blok M dan kantin Dharmawanita. Masih banyak kantin-kantin 

lain yang terdapat di Universitas Negeri Jakarta dan hampir disetiap Fakultas 

terdapat kantin. Fokus kantin yang menjadi perhatian saat ini adalah kantin Blok M 

karena hampir seluruh civitas akademika UNJ pernah makan disana serta variasi 

makanan yang ditawarkan pun juga lebih banyak. 

 Asupan-asupan makanan yang dibutuhkan oleh para civitas akademika UNJ 

menjadi faktor yang penting. Hal ini karena pangan menyediakan unsur-unsur 

kimia tubuh yang dikenal sebagai zat gizi. Pada gilirannya, zat gizi tersebut akan 

menyediakan tenaga bagi tubuh, mengatur proses dalam tubuh dan membuat 

lancarnya pertumbuhan serta memperbaiki jaringan tubuh. Beberapa diatara zat gizi 

yang disediakan oleh pangan tersebut disebut zat gizi esensial. Oleh karena itu 

kualitas makanan yang dijual dilingkungan Universitas Negeri Jakarta yang sangat 

kental sebagai kampus pencetak tenaga pendidik tentu harus memiliki standar 

tertentu. Standar tersebut adalah makanan yang dijual adalah makanan yang sehat 

dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya bagi tubuh. Makanan yang 

mengandung bahan kimia berbahaya tentu akan menjadi racun yang dapat merusak 

tubuh serta dapat menurunkan kualitas Sumber Daya Manusia tersebut. 

 Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, masih terdapat 26,8% 

makanan di Ibukota mengandung boraks dan formalin. Dewasa ini, tim jejaring 
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keamanan pangan Pemerintah Kota Jakarta Timur yaitu Dinas Kelautan, Pertanian, 

dan Ketahanan Pangan (DKPKP) juga menemukan bahan makanan berbahaya yang 

mengandung formalin, boraks, dan pewarna buatan di pasar-pasar tradisional 

Jakarta Timur. Hal tersebut menjadi sesuatu yang miris mengingat para pedagang 

makanan yang ada di lingkungan Universitas Negeri Jakarta tentu juga membeli 

bahan makanan tersebut dari pasar-pasar di kawasan Jakarta Timur. Kantin di UNJ 

yang terlihat kumuh, tidak higienis juga menjadi indikator terhadap kualitas 

makanan yang dijual di lingkungan UNJ. Oleh karena itu dilakukanlah penelitian 

untuk memastikan makanan yang dijual di kantin Universitas Negeri Jakarta apakah 

mengandung bahan kimia berbahaya seperti formalin, boraks, dan pewarna buatan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 

Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP), jenis bahan tambahan pangan 

golongan pengawet yang dilarang penggunaannya dalam produk pangan antara lain 

adalah formalin dan asam borat. Formalin biasanya digunanakan sebagai bahan 

pengawet mayat dan pengawetan hewan untuk penelitian. Formalin juga berfungsi 

sebagai desinfektan, antiseptik, antihidrolik serta bahan baku industri pembuatan 

lem plywood, resin dan tekstil (Saparinto & Hidayati, 2010). Sedangkan Asam 

Borat atau yang dikenal dengan nama boraks dalam kesehariannya berfungsi 

sebagai pembersih, fungisisda, herbisisda dan insektisida yang bersifat toksik pada 

manusia (Eka, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.2 Identifikasi Masalah 

Permasalahan penelitian yang diajukan dapat diidentifikasi permasalahannya 

sebagai berikut, yaitu: 

1. Bagaimana Kualitas makanan yang dijual di kantin UNJ yang terlihat cukup 

meragukan karena kantin yang terlihat kumuh dan kurang higienis? 

2. Apakah masih ditemukan makanan yang mengandung bahan kimia 

berbahaya pada makanan yang dijual di kantin UNJ? 

3. Apakah terdapat standar makanan yang aman dan sehat di kantin UNJ? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan 

menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. Adapun batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis makanan yang diuji adalah makanan matang yang terdiri dari:  

a. daging ayam  

b. bakso 

c. Tahu 

d. Tempe 

e. Mie 

2. Kandungan bahan kimia berbahaya yang diuji adalah: 

a. Kandungan formalin 

b. Kandungan boraks 

c. Kandungan pewarna tekstil 

3. Tempat kantin yang diuji adalah: 

a. Kantin Blok M 

b. Kantin gerah 

c. Kantin kampus B (Fakultas Ilmu Olahraga) 

4. Sampel hanya diuji secara kualitatif dengan indikator warna yang terbentuk  

 

 

 

 



5 
 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  batasan  masalah yang  telah penulis pilih maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas makanan yang dijual di kantin Universitas Negeri 

Jakarta? 

2. Berapa banyak sampel makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya? 

3. Jenis makanan apa yang mengandung bahan kimia berbahaya? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kandungan bahan kimia berbahaya yang terdapat pada sampel 

makanan yang dijual pada kantin Universitas Negeri Jakarta 

2. Menguji apakah makanan yang dijual pada kantin Universitas Negeri 

Jakarta mengandung bahan kimia berbahaya 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: 

1. Dapat memberikan info dan data terhadap kualitas makanan yang dijual 

pada kantin Universitas Negeri Jakarta 

2. Dapat mengedukasi seluruh Civitas Akademika untuk cerdas dalam 

memilih makanan 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Deskripsi Teoritis 

Makanan yang sehat yaitu makanan yang higienis dan bergizi. Makanan 

yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit dan tidak 

mengandung racun yang dapat membahayakan kesehatan. Bahan makanan yang 

akan kita makan harus mengandung komposisi gizi yang lengkap, yaitu terdiri atas 

karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Di Indonesia komposisi 

tersebut dikenal dengan nama makanan “4 sehat 5 sempurna”. (Hanifah, 2006) 

2.1.1 Mengenal Formalin 

Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. 

Didalam formalin mengandung sekitar 37 persen formaldehid dalam air, biasanya 

ditambah methanol hingga 15 persen sebagai pengawet. Formalin dikenal sebagai 

bahan pembunuh hama (desinfektan) dan banyak digunakan dalam industri. Nama 

lain dari formalin adalah Formol, Methylene aldehyde, Paraforin, Morbicid, 

Oxomethane, Polyoxymethylene glycols, Methanal, Formoform, Superlysoform, 

Formaldehyde, dan Formalith. (Astawan, Made, 2006).  

Berat Molekul Formalin adalah 30,03 dengan Rumus Molekul HCOH. 

Karena kecilnya molekul ini memudahkan absorpsi dan distribusinya ke dalam sel 

tubuh. Gugus karbonil yang dimilikinya sangat aktif, dapat bereaksi dengan gugus 

–NH2 dari protein yang ada pada tubuh membentuk senyawa yang mengendap 

(Harmita, 2010).  

Rumus bangun formalin: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Rumus bangun formaldehid 
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Penggunaan Utama Formalin yaitu: 

a. Pembunuh kuman sehingga dimanfaatkan untuk pembersih lantai, kapal, 

gudang, dan pakaian 

b. Pembasmi lalat dan berbagai serangga lain 

c. Bahan pada pembuatan sutra buatan, zat pewarna, cermin kaca, dan bahan 

peledak 

d. Dalam dunia fotografi biasanya digunakan untuk pengeras lapisan gelatin 

dan kertas 

e. Bahan pembuatan pupuk lepas lambat (sustainaed release) dalam bentuk 

urea formaldehyde 

f. Bahan untuk pembuatan produk parfum 

g. Bahan pengawet produk kosmetika dan pengeras kuku 

h. Pencegah korosi untuk sumur minyak 

i. Bahan untuk insulasi busa 

j. Bahan perekat untuk produk kau lapis (polywood) 

Bahan kimia berbahaya yang mengandung formalin dapat menjadi racun 

apabila telah melewati batas toksisitas dan paparan. Berikut data hasil percobaan 

tingkat toksikologi dan batas paparan. 

 

Data Toksisitas Data Karsinogenisitas Batas Paparan 

LD50  

(oral, tikus) 

100 mg/kg IARC Karsinogenik 

pada manusia 

(Kelas 1) 

  

OSHA 

TWA 

0,75 ppm 

LD50 (oral, 

mencit) 

42 mg/kg OSHA 

STEL 

2 ppm  

15 menit 

LD50 (oral, 

marmut) 

260 mg/kg OSHA 0,5 ppm 

LD50 (kulit, 

kelinci) 

270 ul/kg ACGIH Menyebabkan 

kanker pada 

manusia 

(Kelas A2) 

ACGIH 

ceiling 

0,3 ppm (0,37 

mg/ m3) 

LD50 

(subkutan, 

tikus) 

420 mg/kg NIOSH 

direkom

endasi 

TWA 

0,016 ppm 

10 jam 

Tabel 1. Aspek Toksikologi dan Batas Paparan 
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LD50 

(intravena, 

tikus) 

87 mg/kg NIOSH 

direkom

endasi 

ceiling 

0,1 ppm 15 

menit 

 

Formalin 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 yang menyebabkan keracunan pada tubuh.  Selain itu, kandungan formalin yang 

tinggi dalam tubuh juga menyebabkan iritasi lambung, alergi, bersifat karsinogenik 

(menyebabkan kanker) dan bersifat mutagen (menyebabkan perubahan fungsi 

sel/jaringan), serta orang yang mengonsumsinya akan muntah, diare bercampur 

darah, kencing bercampur darah, dan kematian yang disebabkan adanya kegagalan 

peredaran darah. 

2.1.2 Identifikasi Reaksi Formalin 

Untuk menguji kandungan formalin yang terdapat dalam makanan secara 

kualitatif dapat dilakukan dengan melihat perubahan yaitu reaksi yang disertai 

perubahan warna. (Abdul Rohman dan Sumantri, 2007)  

2.1.2.1 Uji Asam Kromatropat 

Formalin dengan adanya asam kromatropat dalam asam sulfat disertai 

pemanasan beberapa menit akan terjadi pewarnaan violet (Herlich, 1990). Reaksi 

asam kromatropat mengikuti prinsip kondensasi senyawa fenol dengan 

formaldehida membentuk senyawa berwarna (3,4,5,6-dibenzoxanthylium). 

Pewarnaan disebabkan terbentuknya ion karbenium-oksonium yang stabil karena 

mesomeri. Adanya Formaldehid ditunjukkan dengan timbulnya warna ungu terang 

sampai ungu tua. 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan POM RI, 2008 

Gambar 2. Reaksi Uji Kromatropat 
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2.1.2.2 Uji Kalium Permanganat (KMnO4) 

Uji kualitatif, atau untuk mengetahui adanya formalin atau tidak dalam 

makanan bisa dengan tes Kalium Permanganat (KMnO4), terkadang disebut PK, 

singkatan Permanganat Kalikus, warna serbuk ungu metalik kehitaman. Uji ini 

cukup sederhana. Dengan melarutkan padatan KMnO4 di air hingga berwarna pink 

(merah jambu seulas). Semakin tinggi kadarnya, maka akan memberikan warna 

yang semakin pekat (ungu). Kemudian untuk pengujian, dapat dicoba dengan 

memasukkan potongan bahan makanan (misal: tahu, bakso dll) kedalamnya, jika 

warna pink hilang (berkurang), maka ada komponen formalin. Warna KMnO4 dapat 

hilang atau pudar jika bereaksi dengan formalin disebabkan karena senyawa 

formalin dalam sampel makanan tersebut telah mereduksi KMnO4. 

2.1.3 Mengenal Boraks 

Boraks adalah senyawa berbentuk kristal putih tidak berbau dan stabil pada 

suhu ruangan. Boraks merupakan senyawa kimia dengan nama natrium tetraborat 

(NaB4O7.10H2O). Jika larut dalam air akan menjadi hidroksida dan asam borat 

(H3BO3). Boraks atau asam boraks biasanya digunakan untuk bahan pembuat 

deterjen dan antiseptic. Mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks tidak 

berakibat buruk secara langsung, tetapi boraks akan menumpuk sedikit demi sedikit 

karena diserap dalam tubuh konsumen secara kumulatif. Larangan penggunaan 

boraks juga diperkuat dengan adanya Permenkes RI No 235/Menkes/VI/1984 

tentang bahan tambahan makanan, bahwa Natrium Tetraborate yang lebih dikenal 

dengan nama Boraks digolongkan dalam bahan tambahan yang dilarang digunakan 

dalam makanan, tetapi pada kenyatannya masih banyak bentuk penyalahgunaan 

dari zat tersebut (Subiyakto, 1991). 

Boraks tidak dapat dimetabolisme  oleh tubuh, hal ini disebabkan karena 

diperlukan energi yang besar (523kJ/Mol) untuk memecah ikatan antara oksigen 

dengan boron. Boraks dalam bentuk asam borat tidak terdisossiasi dan akan 

terdistribusi pada semua jaringan. Boraks akan diekskresikan >90% melalui urine 

dalam bentuk yang tidak dimetabolisir. Waktu paruh dari senyawa kimia boraks 

adalah sekitar 20 jam, namun pada kasus dimana terjadi konsumsi dalam 4 jumlah 

yang besar maka waktu eliminasi senyawa boraks akan berbentuk bifasik yaitu 50% 

dalam 12 jam serta 50% lainnya akan diekskresikan dalam waktu 1-3 minggu. 
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Selain diekskresi melalui urin, boraks juga di ekskresikan dalam jumlah yang 

minimal melalui saliva, keringat dan feces. 

Penggunaan utama Boraks yaitu dipakai sebagai antiseptik (penghapus 

hama), bahan pembersih, pelunak air, zat antikarat, sebagai  bahan solder, bahan 

gigi palsu, dan sering juga sebagai GOM aktivator dalam pembuatan slime. Tetapi, 

pada saat ini banyak penggunaan boraks yang disalahgunakan yaitu sebagai 

pengawet makanan. Asam borat (H3BO3) yang merupakan asam organik lemah 

sering digunakan sebagai antiseptik, dan dapat dibuat dengan menambahkan asam 

sulfat (H2SO4) atau asam khlorida (HCl) pada boraks. 

Rumus bangun Boraks: 

  
 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Silvia (2004), ditemukan 

kenaikan berat badan mencit jantan galur Swiss Webster dan ditemukan penurunan 

berat organ hati dan ginjal pada pemberian 300mg/kg bb, serta ditemukan juga 

perubahan gambaran histologi jaringan hati dan ginjal. Kadar NOAEL (Non 

Observed Adverse Effect Level) adalah sebesar 95,9 mg/kgBB. 

2.1.4 Identifikasi Reaksi Boraks 

Untuk menguji kandungan boraks yang terdapat dalam makanan secara 

kualitatif terdapat tiga metode yaitu uji nyala, uji kertas turmerik, dan uji kurkuma 

2.1.4.1 Uji Nyala 

Uji nyala adalah salah satu metode pengujian untuk mengetahui apakah dalam 

makanan terdapat boraks atau tidak. Disebut uji nyala karena sampel yang 

digunakan dibakar, kemudian warna nyala dibandingkan dengan warna nyala 

boraks asli. Serbuk boraks murni dibakar menghasilkan nyala api berwarna hijau. 

Jika sampel yang dibakar menghasilkan warna hijau maka sampel dinyatakan 

positif mengandung boraks. Prosedur dilakukan dengan melarutkan senyawa uji 

Gambar 3. Rumus bangun NaB4O7.10H2O dan H3BO3 
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dengan metanol dalam wadah (cawan penguap) kemudian dibakar, warna api hijau 

menunjukkan terdapat senyawa boraks. 

2.1.4.2 Uji Turmerik 

Uji turmerik adalah uji yang dilakukan dengan menggunakan kertas saring 

yang dicelupkan ke dalam larutan turmerik (kunyit) yang digunakan untuk 

mengidentifikasi asam borat. Kertas turmerik dibuat dengan cara mencelupkannya 

kedalam cairan kunyit, lalu kertas tersebut dikeringkan.Uji positif ditandai dengan 

terbentuknya warna jingga dan merah bata pada kertas turmerik. Apabila diberi uap 

ammonia maka kertas akan berubah menjadi hijau-biru yang gelap (Roth, 1988) 

2.1.4.3 Uji Kurkuma 

Uji warna kertas kurkuma pada pengujian  boraks yaitu sampel ditimbang 

sebanyak 50 gram dan dioven pada suhu 1200 C, setelah itu ditambahkan dengan 

10 gram kalsium karbonat. Kemudian masukkan ke dalam  furnance hingga 

menjadi abu selama 6 jam dan dinginkan. Abu kemudian tambahkan 3 ml asam 

klorida 10%, celupkan kertas kurkumin. Bila di dalam sampel terdapat boraks, 

kertas kurkumin yang berwarna kuning menjadi berwarna merah kecoklatan. 

Kurkumin (diferuloylmethane) adalah senyawa aktif yang ditemukan 

pada kunir, berupa polifenol dengan rumus kimia C21H20O6. Kurkumin memiliki 

dua bentuk tautomer: keton dan enol. Struktur keton lebih dominan dalam 

bentuk padat, sedangkan struktur enol ditemukan dalam bentuk cairan. Kurkumin 

merupakan senyawa yang berinteraksi dengan asam borat menghasilkan senyawa 

berwarnamerah yang disebut rososiania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4. Hasil reaksi uji Kurkumin 

https://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_organik
https://id.wikipedia.org/wiki/Kunir
https://id.wikipedia.org/wiki/Polifenol
https://id.wikipedia.org/wiki/Tautomer
https://id.wikipedia.org/wiki/Keton
https://id.wikipedia.org/wiki/Enol
https://id.wikipedia.org/wiki/Padat
https://id.wikipedia.org/wiki/Cairan
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_borat
https://id.wikipedia.org/wiki/Merah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rososiania&action=edit&redlink=1
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2.1.5 Mengenal Pewarna Tekstil 

Pewarna makanan termasuk kedalam jenis bahan tambahan makanan (BTM). 

Penggunaan warna dalam makanan bertujuan untuk membuat bahan pangan 

menjadi lebih menarik. Pewarna pada makanan dibagi menjadi dua yaitu pewarna 

alami dan pewarna sintesis. Tentunya yang baik untuk dikonsumsi adalah pewarna 

alami sedangkan pewarna sintetis dapat berbahaya bagi tubuh jika dalam 

penambahannya melebihi aturan yang dianjurkan.  

Zat warna tekstil adalah semua zat berwarna yang mempunyai kemampuan 

untuk diserap oleh serap tekstil dan mudah dihilangkan kembali (Winarno, 1984). 

Suatu zat dapat berlaku sebagai zat warna apabila mempunyai gugus yang dapat 

menimbulkan warna (kromofor) dan dapat mengadakan ikatan dengan serat tekstil 

Kromofor berasal dari kata Chromophore yang bersal dari bahasa Yunani yaitu 

Chroma yang berarti warna dan phoros yang berarti mengemban (Fessenden dan 

Fessenden, 1982). 

Salah satu contoh zat pewarna buatan adalah Rodhamin. Bahaya Rodhamin 

B bagi kesehatan disebabkan oleh kandungan klorin (Cl) yang dimilikinya. 

Kandungan tersebut merupakan senyawa holagen yang tidak hanya berbahaya, 

akan tetapi juga reaktif. Begitu tertelan tubuh, klorin akan berusaha mendapat 

kestabilan dalam tubuh meski harus dengan, mengikat senyawa lain yang dimiliki 

tubuh sehingga kehadirannya menjadi racun bagi tubuh. Senyawa-senyawa lain 

yang diikat tersebut tidak lagi berfungsi dengan baik sehingga kinerja tubuh tidak 

lagi optimal. Rodhamin B juga memiliki senyawa pengalkilasi yang radikal dan 

sifatnya tak stabil sehingga, dapat berikatan dengan DNA, lemak bahkan protein 

dalam tubuh. 

2.1.6 Identifikasi Reaksi Pewarna Tekstil 

Babu dan Indushekhar S (1990), telah melaporkan hasil penelitiannya, bahwa 

deteksi zat pewarna sintetik dapat dilakukan secara sederhana dengan 

menggunakan peralatan yang sederhana, seperti gelas, air dan kertas saring. 

Sehingga tidak diperlukan adanya pelarut ataupun memerlukan tersedianya 

peralatan khusus. Metoda ini dapat dikerjakan di rumah maupun di lapangan. 

Keistimewaan atau keuntungan penting dari metoda tersebut adalah karena cara 

analisisnya tidak membutuhkan ketersediaan zat pewarna-pewarna standar apapun. 
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Ide dari metoda sederhana ini didasarkan pada kemampuan zat pewarna tekstil yang 

berbeda dengan zat pewarna makanan sintetis, di antaranya karena daya 

kelarutannya dalam air yang berbeda. Zat pewarna tekstil seperti misalnya 

Rhodamin B (merah), Methanil Yellow (kuning), dan Malachite Green (hijau), 

bersifat tidak mudah larut dalam air. 

Prinsip kerjanya adalah kapilaritas kertas saring dengan pelarut air (PAM, 

destilata, atau air sumur) . Setelah zat pewarna diteteskan di ujung kertas saring, air 

dari bawah akan mampu menyeret zat-zat pewarna keatas. Apabila bahan pewarna 

tersebut merupakan bahan yang aman dikonsumsi, maka akan terseret jauh (lebih 

dari 5 cm) oleh air dari gelas secara kapilaritas. Sedangkan jika bahan pewarna 

tersebut merupakan zat pewarna yang berbahaya seperti bahan pewarna tekstil 

maka tidak akan terseret jauh oleh air (kurang dari 3 cm) melalui kapilaritas pada 

kertas saring. Bahkan terkadang tetap diam ditempat, hal ini menunjukan bahwa 

sifat zat pewarna tekstil tidak mudah larut dalam air. 

 

2.2 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji kualitatif Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan 

Uji Formalin Uji Boraks Uji Zat Pewarna Tekstil 

Tempat:  

1. Kantin Blok M 
2. Kantin Gerah 
3. Kantin FIO Kampus B 

 

 

Sampel:  

Ayam, bakso,  

tahu, tempe, mie 

Uji Kalium Permanganat Uji Turmerik Uji Kelarutan Pewarna 

Data Kualitatif warna yang terbentuk 

Gambar 5. Konsep kerangka berpikir 
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2.3 Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan terhadap Uji Kualitatif Zat Kimia Berbahaya Pada Sampel 

Makanan di Kantin Lingkungan Universitas Negeri Jakarta yaitu: 

a. Hasil Penelitian Skripsi Ida Mudzkirah (2016), dengan judul 

“IDENTIFIKASI PENGGUNAAN ZAT PENGAWET BORAKS DAN 

FORMALIN PADA MAKANAN JAJANAN DI KANTIN UIN 

ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2016”. Persamaan penelitian diatas 

dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengidentifikasi sampel 

makanan yang terdapat pada kantin dalam sebuah ruang lingkup perguruan 

tinggi dan hal yang diuji adalah kandungan boraks dan formalin. 

b. Hasil Penelitian Jurnal Babu dan Indushekhar (1990), yang menguji deteksi 

warna sintetik dengan metode sederhana. Persamaan penelitian tersebut 

dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengidentifikasi pewarna 

pada sampel makanan menggunakan metode yang sederhana yaitu dengan 

kertas saring berdasarkan prinsip kelarutan zat pewarna dalam air. 

c. Hasil Penelitian Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia Vol. 4 No. 1, Januari 

2016: 49-55 oleh Yhona Paramanitya dan Veriani Aprillia, dengan judul “ 

Kandungan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya pada Makanan Jajanan 

Anak Sekolah Dasar di Kabupaten Bantul”. Persamaan penelitian tersebut 

dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengidentifikasi sampel 

makanan yang mengandung formalin, boraks, dan pewarna tekstil 

Rodhamin-B dengan pengujian secara kualitatif. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Nopember 2017. Lokasi pengambilan 

sampel yaitu di kantin Blok M, kantin Gerah, dan kantin FIO Kampus B. 

Pemeriksaan sampel dilakukan dirumah peneliti yang beralamat di Taman Asri 

Blok J 9 No. 6 RT 05/12, kel. Gaga, kec. Larangan, Tangerang, Banten. 

 

3.2 Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian dirumuskan dengan tujuan adanya arah yang jelas dan 

target yang hendak dicapai dalam penelitian. Jika tujuan penelitian jelas dan 

terumuskan dengan baik, maka penelitian dan pemecahan masalah akan berjalan 

dengan baik pula. 
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Gambar 6. Konsep rancangan penelitian 
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3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti dan memenuhi karakteristik 

yang ditentukan (Riyanto, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

makanan jajanan yang dijual di kantin Universitas Negeri Jakarta tahun 2017. 

Sampel Sampel adalah sebagian dari populasi yang diharapkan dapat 

mewakili atau representative populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian 

sampel makanan yang dijajakan di kampus yang diambil secara purposive random 

sampling yaitu dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti: 

a. Daging ayam  

b. Bakso 

c. Tahu 

d. Tempe 

e. Mie 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Sampel yang dikumpulkan oleh peneliti dikumpulkan dengan beberapa cara 

yaitu dengan membeli langsung makanan yang ingin diuji, meminta makanan sisa 

teman, memungut makanan sisa dipiring. Dalam penelitian ini menggunakan 

beberapa metode pengumpulan data yaitu :  

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri 

(Riyanto, 2010). Data tentang penggunaan zat pengawet berbahaya boraks, 

formalin, dan pewarna tekstil dalam makanan jajanan yang diperoleh dari Uji 

laboratorium rumah sederhana yaitu melakukan pemeriksaan dengan 

menggunakan alat-alat dan bahan penelitian yang tersedia di rumah disertai 

dengan dokumentasi.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diambil dari suatu sumber dan biasanya 

data itu sudah dikompilasi lebih dahulu oleh instansi (Riyanto, 2010). Data 

sekunder berasal penelusuran pustaka, hasil penelitian, buku literatur yang 

relevan, laporan dan instansi yang terkait. 
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2.5 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai 

subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok 

subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.  

 Penyajian analisis deskriptif yaitu berupa hasil uji sampel menggunakan 

metode tertentu apakah bernilai positif atau negatif mengandung komponen bahan 

kimia berbahaya seperti formalin, boraks, dan zat pewarna tekstil. Analisis 

deskriptif yang dilakukan adalah: 

1) Analisis uji kandungan bahan kimia berbahaya pada sampel makanan di 

kantin kampus B (FIO) 

2) Analisis uji kandungan bahan kimia berbahaya pada sampel makanan di 

kantin blok M 

3) Analisis uji kandungan bahan kimia berbahaya pada sampel makanan di 

kantin gerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Data 

 Sampel yang diuji dalam penelitian ini adalah makanan matang dari 3 kantin 

di Universitas Negeri Jakarta. Makanan yang akan diuji adalah daging ayam, bakso, 

tempe, tahu, dan mie. Sampel makanan tersebut dijual secara bebas dari ketiga 

kantin di Universitas Negeri Jakarta yaitu kantin kampus B (FIO), kantin Blok M, 

dan kantin gerah.  

Total sampel yang diuji dalam penelitian ini adalah 15 sampel makanan. 

Sampel makanan dari kantin kampus B (FIO) terdapat 5 sampel yaitu 1 sampel 

bakso, 1 sampel mie, 1 sampel ayam, 1 sampel tempe, dan 1 sampel tahu. Sampel 

makanan dari kantin Blok M terdapat 8 sampel yaitu 2 sampel bakso, 2 sampel mie, 

1 sampel ayam, 2 sampel tempe, dan 1 sampel tahu. Sampel dari kantin gerah 

terdapat 2 sampel yaitu 1 sampel ayam, dan 1 sampel mie. Sampel tersebut 

diperoleh secara acak dari para pedagang makanan dari tiga kantin di Universitas 

Negeri Jakarta. 

 

Tempat Ayam Bakso Tahu Tempe Mie Banyak 

Sampel 

Kantin kampus 

B (FIO) 

1 sampel 1 sampel 1 sampel 1 sampel 1 sampel 5 sampel 

Kantin blok m 1 sampel 2 sampel 1 sampel 2 sampel 2 sampel 8 sampel 

Kantin gerah 1 sampel - - - 1 sampel 2 sampel 

Total Sampel 3 sampel 3 sampel 2 sampel 3 sampel 4 sampel 15 sampel 

 

Proses pengujian untuk masing-masing sampel dilakukan dengan 3x kali 

pengulangan dan 1 variabel kontrol yang digunakan sebagai pembanding apakah 

sampel memberikan hasil positif dan negatif. Langkah pertama yang dilakukan 

dalam pengujian sampel adalah melakukan standarisasi pereaksi uji dengan 

melakukan uji positif dan negatif. Langkah berikutnya adalah proses melakukan 

pengujian sampel. Seluruh sampel tersebut diuji dengan menggunakan perlakukan 

Tabel 2. Banyak sampel yang diuji 
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yang sama yaitu uji formalin menggunakan pereaksi KMnO4, uji boraks 

menggunakan pereaksi kertas turmerik, dan uji zat pewarna menggunakan pereaksi 

kertas saring.  

Uji formalin dalam penelitian ini menggunakan pereaksi KMnO4. Hasil uji 

positif pereaksi KMnO4 ketika bereraksi dengan formalin adalah terbentuk larutan 

berwarna merah bata atau warna ungu pekat dari larutan KMnO4 berubah menjadi 

lebih pucat atau lebih muda warnanya. Hasil uji negatif pereaksi KMnO4 ketika 

bereaksi dengan formalin adalah tidak terbentuk larutan berwarna merah bata atau 

warna larutan tetap tidak berubah warna dari larutan standar KMnO4.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Uji boraks dalam penelitian ini menggunakan pereaksi kertas turmerik. 

Hasil uji positif kertas turmerik ketika bereaksi dengan boraks adalah terbentuk 

warna merah bata pada kertas turmerik. Hasil uji negatif kertas turmerik ketika 

bereaksi dengan boraks adalah tidak terbentuk warna merah bata pada kertas 

turmerik atau warna kertas turmerik tetap berwarna kuning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Standarisasi pereaksi uji formalin dari KMnO4 

Gambar 8. Standarisasi 
pereaksi uji boraks dari 
kertas turmerik 
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 Uji zat pewarna tekstil dalam penelitian ini menggunakan pereaksi kertas 

saring. Apabila makanan mengandung pewarna maka warna akan terserap dalam 

kertas saring, lalu warna yang terserap dalam kertas saring tersebut direndam dalam 

air dan dilakukan pengamatan. Hasil uji positif kertas saring ketika bereaksi dengan 

zat pewarna tekstil adalah warna kertas saring memudar. Hasil uji negatif kertas 

saring ketika bereaksi dengan zat pewarna tekstil adalah warna kertas saring tetap 

kuat dan tidak memudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 9. Standarisasi pereaksi uji zat pewarna tekstil dari kertas saring 
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 Langkah berikutnya yang dilakukan setelah proses standarisasi adalah 

proses uji identifikasi kandungan bahan kimia berbahaya pada sampel makanan dari 

masing-masing kantin di UNJ. 

4.1.1 Sampel Uji di Kantin Kampus B (FIO) 

 Sampel makanan dari kantin kampus B (FIO) terdapat 5 sampel yaitu 1 

sampel bakso, 1 sampel mie, 1 sampel ayam, 1 sampel tempe, dan 1 sampel tahu. 

 

Jenis Sampel Uji 

Identifikasi 

Uji Formalin Uji Boraks Uji Zat 

Pewarna 

Tekstil 

Bakso A Uji 1 + - - 

Uji 2 + - - 

Uji 3 + - - 

Mie A Uji 1 + - - 

Uji 2 + - - 

Uji 3 + - - 

Ayam A Uji 1 - - - 

Uji 2 - - - 

Uji 3 - - - 

Tempe A Uji 1 - - - 

Uji 2 - - - 

Uji 3 - - - 

Tahu A Uji 1 - - - 

Uji 2 - - - 

Uji 3 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Identifikasi Sampel Makanan di Kantin Kampus B (FIO) 
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4.1.2. Sampel Uji di Kantin Blok M 

Sampel makanan dari kantin Blok M terdapat 8 sampel yaitu 2 sampel 

bakso, 2 sampel mie, 1 sampel ayam, 2 sampel tempe, dan 1 sampel tahu. 

 

Jenis Sampel Uji 

Identifikasi 

Uji Formalin Uji Boraks Uji Zat 

Pewarna 

Tekstil 

Bakso B1 Uji 1 - - - 

Uji 2 - - - 

Uji 3 - - - 

Bakso B2 Uji 1 - - - 

Uji 2 - - - 

Uji 3 - - - 

Mie B1 Uji 1 + - - 

Uji 2 + - - 

Uji 3 + - - 

Mie B2 Uji 1 - - - 

Uji 2 - - - 

Uji 3 - - - 

Ayam B Uji 1 - - - 

Uji 2 - - - 

Uji 3 - - - 

Tempe B1 Uji 1 - - - 

Uji 2 - - - 

Uji 3 - - - 

Tempe B2 Uji 1 - - - 

Uji 2 - - - 

Uji 3 - - - 

Tahu B Uji 1 - - - 

Uji 2 - - - 

Uji 3 - - - 

 

Tabel 4. Identifikasi Sampel Makanan di Kantin Blok M 
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4.1.3. Sampel Uji di kantin Gerah 

Sampel dari kantin gerah terdapat 2 sampel yaitu 1 sampel ayam, dan 1 

sampel mie. 

 

Jenis Sampel Uji 

Identifikasi 

Uji Formalin Uji Boraks Uji Zat 

Pewarna 

Tekstil 

Ayam C Uji 1 - - - 

Uji 2 - - - 

Uji 3 - - - 

Mie C Uji 1 - - - 

Uji 2 - - - 

Uji 3 - - - 

 

4.2 Pembahasan 

 Hasil yang diperoleh untuk uji kandungan bahan kimia berbahaya dari 15 

sampel yaitu diperoleh 3 sampel positif mengandung formalin, dan seluruh sampel 

negatif tidak mengandung boraks dan zat pewarna tekstil. Sampel yang 

mengandung formalin adalah sampel bakso A, sampel mie A, dan sampel mie B1. 

Sampel bakso A dan mie A diperoleh dari kantin kampus B (FIO), dan sampel mie 

B1 diperoleh dari kantin Blok M. 

 

Tempat Jenis 

Sampel 

Uji Formalin Uji Boraks Uji Zat 

Pewarna 

Tekstil 

Kantin kampus 

B (FIO) 

Bakso A + - - 

Mie A + - - 

Ayam A - - - 

Tempe A - - - 

Tahu A - - - 

Kantin Blok M Bakso B1 - - - 

Tabel 5. Identifikasi Sampel Makanan di Kantin Gerah 

Tabel 6. Hasil Uji Bahan Kimia Berbahaya 
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Bakso B2 - - - 

Mie B1 + - - 

Mie B2 - - - 

Ayam B - - - 

Tempe B1 - - - 

Tempe B2 - - - 

Tahu B - - - 

Kantin Gerah Ayam C - - - 

Mie C - - - 

Total Uji Positif 3 sampel  - - 

 Berdasarkan data tersebut dapat dianalisis bahwa dari 15 sampel acak masih 

terdapat 3 sampel makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Sampel 

tersebut dapat dideteksi karena memberikan hasil positif saat dilakukan uji 

menggunakan pereaksi khusus. Tingkat persentase makanan berbahaya dari tiga 

kantin di Universitas Negeri Jakarta adalah 20%. Hal tersebut dinilai masih cukup 

tinggi dan mengindikasikan bahwa makanan yang dijual diruang lingkup 

Universitas Negeri Jakarta masih belum layak untuk dikonsumsi karena tidak aman.  

Bahaya formalin terhadap kesehatan 

 Formalin di udara berbau tajam menyesakkan, merangsang hidung, 

tenggorokan dan mata. Dampak buruk bagi kesehatan pada seseorang yang terpapar 

dengan formalin dapat terjadi akibat paparan akut atau paparan yang berlangsung 

kronik. Formalin sangat berbahaya bagi kesehatan, bagitubuh manusia diketahui 

sebagai zat beracun, karsinogen (menyebabkan kanker), mutagen yang 

menyebabkan perubahan sel dan jaringan tubuh,korosif dan iritatif.Orang yang 

mengonsumsinya (akut) akan muntah, diare bercampur darah, kencing bercampur 

darah, dan kematian yang disebabkan adanya kegagalan peredaran darah. Uap 

dari formalin sendiri sangat berbahaya jika terhirup oleh saluran pernapasan dan 

juga sangat berbahaya dan iritatif  jika tertelan oleh manusia. Jika sampai tertelan, 

orang tersebut harus segera diminumkan air banyak-banyak dan diminta 

memuntahkan isi lambung. Gangguan pada persarafan berupa susah tidur, sensitif, 

mudah lupa, sulit berkonsentrasi. Pada wanita akan menyebabkan gangguan 

menstruasi dan infertilitas. Penggunaan formalin jangka panjang dapat 
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menyebabkan kanker mulut dan tenggorokan. Pada penelitian binatang 

menyebabkan kanker kulit dan kanker  paru. Formalin disamping masuk melalui 

alat pencernaan dan pernafasan, juga dapat diserap oleh kulit. Formalin juga 

termasuk zat neurotoksik, karena bersifat racun dan dapat merusak syaraf tubuh 

manusia dalam dosistertentu. Informasi menurut sistem keamanan pangan terpadu 

menyebutkan bahwa jika formalin terminum minimal 30 ml (sekitar 2 sendok 

makan) dapat menyebabkan kematian 

Penggunaan formalin sebagai pengawet makanan sebagai carauntuk 

mengurangi biaya produksi. Formalin merupakan bahan pengawet illegal yang 

paling murah, efisien dan efektif karena dengan harga Rp.15.000,-/liter. Dari 

harga satu liter formalin dapat mengawetkan 10 tonikan segar, tahu, mie basah, biji 

bakso dan ayam potong. 

Menurut lembaga internasional untuk penelitian kanker, formalin 

digolongkan sebagai salah satu senyawa yang memicu tumbuhnya kanker. Namun, 

formalin ini sudah bayak beredar di tengah tengah masyarakat menengah. Akibat 

dari penggunaan formalin pada makanan dapatmengakibatkan gangguan system 

tubuh, kerusakan pada hati, ginjal, jantung, limfa dan pankreas serta 

terjadinya proses. 

Bahaya Borak terhadap kesehatan 

 Bersifat toksik (racun) untuk semua sel dan jaringan tubuh termasuk ginjal, 

dapat menimbulkan radang pada saluran pencernaan, degenerasi atau pengecilan 

hati, Odema/ pembegkaan pada otak, penimbunan cairan pada organ tubuh. 

Tanda- tanda keracunan borak yaitu badan lesu, berat badan turun, sering 

muntah- muntah, diare ringan, pada kulit timbul bercak- bercak, rambut rontok, 

kejang- kejang dan anemia. Borak merupakan senyawa yang bisa memperbaiki 

tekstur makanan, sehingga menghasilkan tekstur dan bentuk yang bagus, misalnya 

bakso dan krupuk. Bakso yang menggunakan borak, memliki kekenyalan khas , 

berbeda dengan bakso yang kandungan dagingnya tinggi. 

Bahaya Zat Pewarna Tekstil terhadap kesehatan 

Penggunaan rhodamin B dalam pangan tentunya berbahaya bagi kesehatan. 

Adanya produsen pangan yang masih menggunakan rhodamin B pada produknya 

mungkin dapat disebabkan oleh pengetahuan yang tidak memadai mengenai bahaya 
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penggunaan bahan kimia tersebut pada kesehatan dan juga karena tingkat kesadaran 

masyarakat yang masih rendah. Selain itu, rhodamin B sering digunakan sebagai 

pewarna makanan karena harganya relatif lebih murah daripada pewarna sintetis 

untuk pangan, warna yang dihasilkan lebih menarik dan tingkat stabilitas warnanya 

lebih baik daripada pewarna alami. Biasanya produk pangan yang mengandung 

rhodamin B tidak mencantumkan kode, label, merek, atau identitas lengkap lainnya. 

Menurut WHO, rhodamin B berbahaya bagi kesehatan manusia karena sifat 

kimia dan kandungan logam beratnya. Rhodamin B mengandung senyawa klorin 

(Cl). Senyawa klorin merupakan senyawa halogen yang berbahaya dan reaktif. Jika 

tertelan, maka senyawa ini akan berusaha mencapai kestabilan dalam tubuh dengan 

cara mengikat senyawa lain dalam tubuh, hal inilah yang bersifat racun bagi tubuh. 

Selain itu, rhodamin B juga memiliki senyawa pengalkilasi (CH3-CH3) yang 

bersifat radikal sehingga dapat berikatan dengan protein, lemak, dan DNA dalam 

tubuh. 

Uji toksisitas rhodamin B yang dilakukan terhadap mencit dan tikus telah 

membuktikan adanya efek karsinogenik tersebut. Konsumsi rhodamin B dalam 

jangka panjang dapat terakumulasi di dalam tubuh dan dapat menyebabkan gejala 

pembesaran hati dan ginjal, gangguan fungsi hati, kerusakan hati, gangguan 

fisiologis tubuh, atau bahkan bisa menyebabkan timbulnya kanker hati. 

Pada umumnya, bahaya akibat pengonsumsian rhodamin B akan muncul jika 

zat warna ini dikonsumsi dalam jangka panjang. Tetapi, perlu diketahui pula bahwa 

rhodamin B juga dapat menimbulkan efek akut jika tertelan sebanyak 500 mg/kg 

BB, yang merupakan dosis toksiknya. Efek toksik yang mungkin terjadi adalah 

iritasi saluran cerna. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kualitas makanan yang dijual di kantin Universitas Negeri Jakarta masih 

belum baik. Hal ini dikarenakan masih dijumpai makanan yang mengandung bahan 

kimia berbahaya seperti formalin. Jenis makanan yang mengandung formalin 

tersebut adalah bakso dan mie. Dari 15 sampel acak terdapat 3 sampel yang positif 

mengandung formalin, sehingga dapat dikatakan tingkat persentase makanan 

berbahaya dari tiga kantin di Universitas Negeri Jakarta adalah 20%. 

 

5.2 Saran 

Makanan yang tidak aman yang dijumpai dalam salah satu kantin di 

Universitas Negeri Jakarta dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya 

adalah faktor wilayah yang terlihat belum mendukung untuk mewujudkan sumber 

bahan makanan yang aman dan layak konsumsi. Hal ini terlihat dari beberapa 

wilayah pasar tradisional di kawasan Jakarta Timur (sekitar kampus UNJ) masih 

terdapat sumber bahan makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Pada 

umumnya bahan makanan yang berbahaya tersebut dijual dengan harga murah, 

sehingga dapat menarik perhatian para penjual makanan matang di kantin 

Universitas Negeri Jakarta untuk menyuplai bahan makanan mereka dari para 

pedagang nakal tersebut. 

 Saran setelah dilakukan penelitian ini adalah, diperlukan pengawasan yang 

ketat dari pihak yang berwenang terhadap keamanan pangan di kawasan Jakarta 

Timur (sekitar kampus UNJ). Untuk para pembeli atau konsumen makanan juga 

harus lebih berhati-hati dalam memilih makanan. Carilah makanan yang dirasa 

cukup aman untuk di konsumsi. 
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38 
 

 

 

Lampiran 16. Kebutuhan alat yang pernah dibeli 


