
 

1 
 

ANALISIS ZAT ADITIF DALAM MAKANAN RINGAN DAN KORNET  

DI KOTA PEKANBARU 

E. F. Yusni
1
, Itnawita

2
, S. Anita

2
 

1
Mahasiswa Program Studi S1 Kimia 

2
Bidang Kimia Analitik Jurusan Kimia 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Kampus Binawidya Pekanbaru, 28293, Indonesia 

eka.febriyusni@yahoo.com 

ABSTRACT 

 

Processed food products at this time known to contain a wide range of additive 

substances that are harmful to health. The addition of additive substances intended to 

improve the appearance of food so enticing consumers to buy it. Borax and nitrite are 

additive substances used in food processing. Borax is used in meatballs, bread, 

sausages, nuggets, and eggs tofu to improve the texture and power life of food, while 

nitrite can inhibit the growth of Clostridium botulinum bacteria in corned beef. This 

study aims to identify the content of borax in meatballs, bread, sausages, nuggets, and 

egg tofu, and to identify the content of nitrite in corned beef. Borax analysis was 

conducted qualitatively using flame test, whereas nitrite is determined by UV-Vis 

spectrophotometry. The borax content on the results of the analysis showed negative 

results in meatballs, bread, sausages, nuggets, and egg tofu, while the nitrite 

concentration of the corned beef ranged from 1.3676 to 1.4278 mg / Kg. 
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ABSTRAK 

Produk makanan olahan pada saat ini diketahui mengandung berbagai macam bahan 

tambahan makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Penambahan zat aditif bertujuan 

memperbaiki tampilan makanan sehingga menarik konsumen untuk membelinya. 

Boraks dan nitrit merupakan zat aditif yang digunakan dalam pengolahan makanan. 

Boraks digunakan dalam bakso, roti, sosis, nugget, dan tahu telur karena memperbaiki 

tekstur dan daya simpan makanan, sedangkan nitrit dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri Clostridium botulinum dalam kornet. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi kandungan boraks pada bakso, roti, sosis, nugget, dan tahu telur, dan 

mengidentifikasi kandungan nitrit pada kornet sapi. Analisis boraks dilakukan secara 

kualitatif dengan uji nyala, sedangkan nitrit ditentukan dengan spektrofotometri UV-

Vis. Hasil analisis kandungan boraks memperlihatkan hasil yang negatif pada bakso, 

roti, sosis, nugget, dan tahu telur, sedangkan konsentrasi nitrit pada kornet sapi berkisar 

antara 1,3676 hingga 1,4278 mg/Kg. 

Kata kunci: Boraks, nitrit, zat aditif 

 

mailto:Ichasaid68@yahoo.com


 

2 
 

PENDAHULUAN 

 

Seiring berkembangnya industri makanan dan minuman maka semakin banyak 

pula produk makanan dan daging yang diproduksi, dijual, dan dikonsumsi dalam bentuk 

yang lebih awet, menarik dan lebih praktis dibanding dengan produk segarnya, seperti 

roti, bakso, nugget, sosis, dan kornet daging sapi. Produk pangan yang beredar saat ini 

masih banyak yang belum memenuhi persyaratan higienis, dan standar mutu keamanan 

pangan. Fenomena ini dapat terlihat dari adanya beberapa permasalahan pokok di 

bidang keamanan pangan seperti, masih ditemukannya penggunaan bahan tambahan 

yang dilarang, cemaran bahan kimia berbahaya, cemaran pathogen, dan masa 

kadaluarsa yang ditemukan oleh BPOM pada beberapa waktu sebelumnya (Baliwati, 

2004). 

Untuk perlindungan konsumen, BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) 

sudah selalu mengadakan survey terhadap makanan yang beredar dipasar tradisional 

maupun pasar modern seperti di supermarket. Namun adanya keinginan produsen untuk 

menghasilkan keuntungan, dengan mengabaikan faktor keamanan pangan. Hal ini 

dikemukakan karena masih banyaknya ditemukan makanan yang tidak memiliki izin 

dari BPOM (Cahyadi, 2008).    

Produk-produk makanan yang beredar di baik di pasar tradisional maupun pasar 

modern harus mendapat izin dari BPOM. Khusus untuk makanan yang beredar di 

Supermarket, sebagian konsumen beranggapan makanannya lebih berkualitas dibanding 

pasar tradisional. Namun terkadang Supermarket juga tidak menjamin kalau produk 

makanan yang dijual tersebut aman dan memiliki izin dari BPOM (Irianto, 2007). 

Penggunaan bahan tambahan atau zat aditif pada makanan dan minuman semakin 

meningkat. Zat tambahan makanan tersebut dapat berupa pemanis, penyedap, pengawet, 

antioksidan, flavor/aroma, pengemulsi atau pengental, zat gizi, pewarna dan lain-lain 

(Baliwati, 2004). 

Tingkat pengetahuan yang rendah mengenai bahan tambahan pangan merupakan 

faktor utama penyebab penggunaan boraks, formalin dmaupun penambahan natrium 

nitrit yang berlebihan pada bahan pangan. Beberapa survei menunjukkan bahwa alasan 

produsen menggunakan formalin dan boraks sebagai bahan pengawet karena daya awet 

dan mutu hasil olahan pangan yang dihasilkan menjadi lebih baik serta harga yang 

murah tanpa peduli akan bahaya yang ditimbulkan. Hal tersebut juga ditunjang oleh 

prilaku konsumen yang cenderung untuk membeli makanan yang harga murah tanpa 

mengutamakan  kualitas sehingga penggunaan bahan tambahan pangan dianggap 

sebagai hal biasa (Cahyadi, 2008). 

Perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran dan pengetahuan bagi produsen dan 

konsumen tentang bahaya pemakaian bahan kimia yang bukan termasuk dalam katagori 

bahan tambahan pangan. Sikap pemerintah yang lebih tegas juga diperlukan untuk 

melarang penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya pada produk pangan karena dapat 

menimbulkan keracunan dan kematian (Cahyadi, 2008).   

Boraks merupakan senyawa yang berbentuk kristal berwarna putih, dan tidak 

berbau. Boraks bersifat desinfektan yang digunakan sebagai pengawet kayu (Vogel, 

1985).  Boraks sering disalah gunakan sebagai bahan penambahan makanan, 

penambahan senyawa boraks berfungsi untuk memperbaiki tekstur makanan sehingga 

menghasilkan tekstur yang kenyal dan mengkilat. Konsumsi boraks dalam jumlah 
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sedikit pada jangka panjang memberikan dampak serius bagi tubuh, mulai dari 

gangguan pencernaan, ganguan syaraf, anemia, kerontokan rambut hingga 

meningkatkan resiko terjadinya kanker (bersifat karsinogen). Menurut Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor: 722/MenKes/Per/IX/88 tentang bahan tambahan makanan, 

boraks termasuk bahan yang berbahaya dan beracun sehingga tidak boleh digunakan 

sebagai bahan tambahan makanan. 

Nitrit dalam pengolahan daging adalah untuk menghambat pertumbuhan bakteri 

Clostridium botulinum, mempertahankan warna merah pada daging agar tampil 

menarik, dan juga sebagai pemberi cita rasa pada daging (Syah, 2005). 

Nitrit sebagai pengawet makanan diijinkan. Akan tetapi, perlu diperhatikan 

penggunaanya dalam makanan agar tidak melampaui batas, sehingga tidak  berdampak 

negatif terhadap kesehatan manusia. Permenkes RI No. 1168/Menkes/Per/X/1999 

tentang bahan tambahan makanan, membatasi penggunaan maksimum pengawet nitrit 

di dalam produk kornet daging yaitu sebesar 50 mg/kg (Cahyadi, 2006). 

 Sulitnya membedakan makanan yang dibuat dengan penambahan boraks dan nitrit 

juga menjadi salah satu faktor pendorong perilaku konsumen itu sendiri. Oleh karena itu 

penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah boraks terdapat dalam makanan 

ringan dan nitrit dalam daging kornet di Supermarket Pekanbaru. Makanan ringan yang 

dipilih adalah jenis roti, sosis, nugget, bakso, dan tahu telur (eeg tofu) dari Supermarket 

yang berbeda, analisis boraks menggunakan metode titrasi asidimetri. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan secara random pada supermarket di sekitar kota 

Pekanbaru. Pemilihan sampel sosis, nugget, roti, bakso, dan tahu telur dilakukan 

berdasarkan tiga merek yang berbeda masing-masing kode sampel (A1, A2 dan A3); 

(B1, B2 dan B3); (C1, C2 dan C3); (D1, D2 dan D3); serta (E1, E2 dan E3). Sedangkan 

untuk analisis kadar nitrit sampel yang digunakan adalah kornet daging sapi yang 

diambil berdasarkan masa kadaluarsa yang sama dengan kode/label (sampel A dan 

sampel B). Hal ini disebabkan kepadatan penduduk dan aktivitas jual beli di 

supermarket tinggi sehingga memungkinkan pengkomsumsian makanan olahan yang 

beredar di supermarket tersebut oleh masyarakat cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan 

pasokan makanan olahan yang  terus meningkat.  

 

b. Penentuan Kadar Boraks 

Uji Nyala Boraks 

Sebanyak 5 gram sampel dihaluskan dengan menggunakan lumping, dimasukkan 

kedalam cawan porselin laludikeringkan dalam oven hingga kadar airnya berkurang. 

Kemudian kedalam sampel ditambahkan 10 tetes H2SO4 pekat dan 2 mL methanol, lalu 

dibakar dengan menggunakan korek api. Nyala api yang dihasilkan akan berwarna hijau 

jika mengandung boraks. 

Kadar Boraks  

Sebanyak 100 g sampel dan 100 ml larutan NaOH 10% dimasukkan kedalam 

cawan porselin, lalu dipanaskan di atas penangas sampai kering. Selanjutnya cawan dan 

isinya  dipanaskan di dalam tanur hingga menjadi abu. Setelah cawan dingin, abu 
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dilarutkan dalam 20 ml akuades panas dan ditetesi larutan HCl 1N hingga bersifat asam 

(diuji dengan kertas indikator universal). Selanjutnya Larutan sampel disaring melalui 

kertas saring Whatman no.1, lalu kertas saring dibilas dengan akuades panas sampai 

filtrate bervolume 50-60 ml. Kertas saring dipindahkan ke dalam cawan poerselin 

semula, lalu kertas saring dibasahi dengan air kapur sebanyak 80 ml untuk selanjutnya 

diuapkan diatas penangas. Setelah kertas saring kering, cawan dimasukkan kedalam 

tanur sehingga diperoleh abu berwarna putih. Abu dilarutkan dalam HCl (1:3) kemudian 

dipindahkan ke dalam Erlenmeyer semula. Ke dalam Erlenmeyer ditambahkan 0,5 g 

CaCl2 dan beberapa tetes indikator fenolftalein, lalu ditambah larutan NaOH 10% 

sehingga larutan berwarna pink. Selanjutnya, 100 mL air kapur ditambahkan dan 

dicampur sampai homogen. Campuran disaring melalui kertas saring Whatman no.1. 

Sebanyak 50 mL filtrate dimasukkan ke dalam Erlenmeyer lain, lalu ditambahkan 

H2SO4 1 N sampai warna pink hilang. Larutan ditambah beberapa tetes metil orange. 

Selanjutnya, penambahan larutan H2SO4 1 N diteruskan sampai warna larutan berubah 

dari kuning menjadi merah muda. Larutan ini dididihkan selama 1 menit. Setelah 

dingin, secara hati-hati larutan dititrasi dengan NaOH 0,2 N satandar sampai warnanya 

berubah menjadi kuning. Ke dalam larutan di atas ditambahkan 2 g manitol dan 

beberapa tetes fenolftalein. Titrasi dengan NaOH 0,2 N standar dilanjutkan sampai 

warna larutan menjadi pink. Jika warna pink hilang, sediki manitol ditambahkan ke 

dalam larutan dan titras dengan NaOH 0,2 N diteruskan sampai warna larutan menjadi 

pink tetap (tidak berubah apabila ditambah manitol). Setelah itu, volume larutan NaOH 

0,2 N dapat dihitung. 

1 mL NaOH 0,2 N (0,2 mmol NaOHO) ≈ 12,4 mg H3BO3 

Konsentrasi NaOH standarisasi = a M 

Kadar H3BO3 =12,4 mg H3BO3 x a/0,2 mmol x Volume NaOH x 1000  

Bobot sampel (g) 

Kadar boraks = 0,175/0,113 x kadar H3BO3 

 

c. Penentuan Kadar Nitrit (NO2-N) Secara Spektrofotometri (SNI 06-6989.9-2004) 

Preparasi Sampel (SNI 2354.5-2011) 

1. Pengeringan sampel 

Cawan Petri diberi label dan ditutup separuh permukaannya dengan aluminium 

foil, selanjutnya dimasukkan ke dalam oven pada suhu 103
o
C ±1

o
C selama 2 jam. 

Setelah kering, cawan petri dipindahkan ke dalam desikator selama 30 menit dan 

ditimbang beratnya (A). Sampel basah dimasukkan ke dalam cawan petri dan diratakan 

dengan menggunakan sendok plastik, kemudian ditimbang berat sampel basah dan 

cawan petri (B). Sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 103
o
C±1

o
C selama 18 jam. 

Sampel yang telah kering kemudian didinginkan dalam desikator selama 30 menit. 

Ditimbang berat sampel dan cawan petri (C). Sampel digerus/diblender sampai halus 

dan disimpan dalam botol polypropylene yang bersih. 

2. Detruksi sampel 

Ditimbang sebanyak 0,5 g sampel kering dan dimasukkan kedalam tabung sampel 

(vessel) kemudian dicatat beratnya (W), lalu ditambahkan secara berurutan 5 - 10 mL 

HNO3 65%. Selanjutnya sampel dipanaskan diatas hot plate sambil ditambahkan 2 - 10 

mL H2O2 sedikit demi sedikit sampai gasnya hilang dan larutan menjadi jernih. Larutan 
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kemudian didinginkan dan disaring filtratnya menggunakan kertas saring Whatman 42 

dan diencerkan dengan akuades hingga garis batas.  

Pembuatan kurva kestabilan warna 

Untuk pembuatan kurva kestabilan warna dipipet 50 mL larutan kerja dengan 

konsentrasi 0,02 mg/L tambahkan 1  mL larutan sulfanilamide, dihomogenkan dan 

biarkan 2 menit sampai 8 menit. Kedalam larutan ditambahkan 1 mL larutan NED 

dihidroklorida, homogenkan dan diukur absorbansinya berdasarkan interval waktu 2 

menit untuk menentukan kestabilan warna dengan panjang gelombang 543 nm selama 

20 menit. Dari nilai absorbansi itu dibuat kurva kestabilan warna. 

Pembuatan kurva panjang gelombang optimum 

Untuk pembuatan kurva panjang gelombang optimum dipipet 50 mL larutan kerja 

dengan konsentrasi 0,02 mg/L tambahkan 1 mL larutan sulfanilamide, homogenkan dan 

biarkan 2 menit sampai dengan 8 menit. Kedalam larutan ditambahkan 1 mL larutan 

NED dihidroklorida, homogenkan biarkan selama beberapa menit sesuai dengan hasil 

waktu kestabilan yang diperoleh dan diukur absorbansinya berdasarkan interval panjang 

gelombang 3 nm dari panjang gelombang 534-552 nm untuk menemukan panjang 

gelombang optimumnya. Dari nilai absorbansi tersebut dibuat kurva panjang gelombang 

optimum. 

Pembuatan kurva kalibrasi 

Untuk pembuatan kurva kalibrasi, dioptimalkan spektrofotometer sesuai petunjuk 

penggunaan alat. Kedalam masing-masing 50 mL larutan kerja ditambahkan 1 mL 

larutan sulfanilamide, homogenkan dan biarkan 2 menit sampai dengan 8 menit. 

Selanjutnya ditambahkan 1 mL larutan NED dihidroklorida, homogenkan biarkan 

selama beberapa menit sesuai dengan hasil waktu kestabilan yang diperoleh 

(pengukuran tidak boleh dilakukan lebih dari 2 jam) dan diukur masing-masing 

absorbansinya pada panjang gelombang optimum yaitu 534 nm. Dari nilai absorbansi 

tersebut dibuat kurva kalibrasi. 

Prosedur pengujian contoh uji 

Larutan sampel dipipet 50 mL, masukkan kedalam gelas piala 200 mL, 

ditambahkan 1 mL larutan sulfanilamide, homogenkan dan biarkan 2 menit sampai 

dengan 8 menit. Selanjutnya ditambahkan 1 mL larutan NED dihidroklorida, 

homogenkan biarkan selama beberapa menit sesuai dengan hasil waktu kestabilan yang 

diperoleh (pengukuran tidak boleh dilakukan lebih dari 2 jam) dan diukur masing-

masing absorbansinya pada panjang gelombang optimum yaitu 534 nm. Dari nilai 

absorbansi tersebut dihitung nilai konsentrasi dengan menggunakan persamaan garis 

linier yang telah diperoleh. 

d. Analisa Data 

Dari hasil analisis kandungan boraks pada sosis, nugget, roti, bakso, tahu telur dan 

kandungan nitrit pada kornet di Kota Pekanbaru disajikan dalam bentuk tabel.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil analisis boraks dalam sampel roti, sosis, nugget, bakso dan eeg tofu (tahu telur) 

dari supermarket di Kota Pekanbaru secara kualitatif dengan metode uji nyala yaitu 

melihat nyala yang dihasilkan saat dilakukan pembakaran. 



 

6 
 

Tabel 1. Hasil analisis boraks dengan uji nyala 

No Kode sampel Warna nyala Zat yang ditemukan 

1 AI Merah Negatif 

 A2 Merah Negatif 

 A3 Merah biru Negatif 

2 B1 Merah Negatif 

 B2 Merah biru Negatif 

 B3 Merah biru Negatif 

3 C1 Merah Negatif 

 C2 Merah biru Negatif 

 C3 Merah biru Negatif 

4 D1 Merah biru Negatif 

 D2 Merah Negatif 

 D3 Merah biru Negatif 

5 E1 Merah biru Negatif 

 E2 Merah biru Negatif 

 E3 Merah biru Negatif 
 Ket : A : Sampel roti 

          B : Sampel sosis 

          C : Sampel nugget 

          D : Sampel bakso 

          E : Sampel tahu telur (eeg tofu) 

Hasil analisis konsentrasi nitrit dalam sampel kornet daging sapi dengan metode 

spektrofotometer. 

Tabel 2. Hasil analisis konsentrasi nitrit 

Sampel 

Kornet 

Absorbansi Konsentrasi 

Nitrit 

(mg/L) 

Kadar Nitrit 

(mg/Kg) 

Nilai 

Ambang 

Batas Nitrit 

(mg/Kg) 

I II III Rata-rata    

K1 0,018 0,017 0,013 0,016 0,0137 1,3676 50 

K2 0,018 0,018 0,016 0,0173 0,0143 1,4278 50 

 

Metode analisis zat aditif ini terdiri dari pengujian boraks dan nitrit. Untuk uji 

boraks dilakukan uji kualitatif dan uji kuantitatif. Dimana pada uji kualitatif dilakukan 

uji nyala dan uji kurkumin, sedangkan untuk kuantitatifnya dilakukan metode titrasi. 

sebelum dianalisa kuantitatif natrium tetraboraks pada sampel, perlu dilakukan 

identifikasi untuk mengetahui ada tidaknya natrium tetraboraks dengan dilakukan uji 

nyala. Sampel dinyatakan positif jika nyala yang dihasilkan berwarna hijau. 

Alkohol akan terbakar dengan nyala yang pinggirannya hijau, disebabkan oleh 

pembentukan metilborat B(OCH3)3 atau etil borat B(OC2H5)3.  

H3BO3 + 3 CH3OH → B(OCH3)3 ↑ + 3 H2O 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari semua sampel yang diteliti tidak ada 

yang mengandung boraks, karena warna nyala yang dihasilkan hanya berupa warna 

merah dan biru. Hal ini dapat dinyatakan aman untuk dikonsumsi karena tidak 

mengandung bahan berbahaya, jadi tidak perlu dilakukan analisis selanjutnya. Namun 
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data ini tidak menjamin boraks tidak terdapat pada makanan lain pada waktu yang akan 

dating, sehingga perlu dilakukan analisis yang berkelanjutan. 

 Alasan para produsen menggunakan bahan pengawet seperti boraks karena daya 

awet dan mutu makanan yang dihasilkan menjadi lebih bagus, serta murah harganya 

tanpa peduli bahaya yang dapat ditimbulkan. Tuntutan itu melahirkan konsekuensi yang 

bisa saja membahayakan, karena bahan kimia semakin lazim digunakan untuk 

mengawetkan makanan termasuk juga boraks yang dikenal menjadi bahan pengawet 

mayat. Hal tersebut ditunjang oleh perilaku konsumen yang cenderung untuk membeli 

makanan yang harganya lebih murah, tanpa memperhatikan kualitas makanan. Dengan 

demikian, penggunaan boraks pada makanan seperti roti, bakso, sosis, nugget, tahu dan 

makanan lainnya dianggap suatu hal yang biasa. Sulitnya membedakan makanan seperti 

bakso biasa dan bakso yang dibuat dengan penambahan boraks juga menjadi salah satu 

faktor pendorong perilaku konsumen itu sendiri. 

Analisis nitritnya dilakukan pengujian dengan menggunakan spektrofotometer  

pada panjang gelombang optimum 540 nm dengan penambahan NED (N-(1-naphtyl) 

ethylene diamine) dihidrochloride sebagai pemberi warna apada sampel agar mudah 

diukur resapannya oleh spektrofotometer. Sampel yang diuji berdasarkan merek yang 

berbeda, tetapi memiliki masa kadaluarsa yang sama. Pemeriksaan kadar nitrit 

dilakukan dengan tiga kali pengulangan lalu dihitung rata-ratanya. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan kadar nitrit pada kedua sampel kornet 

menunjukkan yang tidak terlalu berbeda jauh, dimana kadar nitrit yang didapat dalam 

sampel K2 sebesar 0,0143 ppm atau 1,4278 mg/kg dan pada sampel K1 sebesar 0,0137 

ppm atau 1,3676 mg/kg. Kadar nitrit hasil pemeriksaan pada masing-masing sampel 

menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu besar, hal ini dapat terjadi karena adanya 

perbedaan penambahan natrium nitrit pada masing-masing sampel oleh produsennya, 

dari setiap sampel sehingga ada faktor yang dapat mempengaruhi kadar nitrit pada 

setiap sampel.  

Hasil penelitian ini menunjukkan kadar nitrit pada kedua sampel tidak melebihi 

batas maksimum penggunaan nitrit berdasarkan Permenkes RI 

No.1168/Menkes/Per/X/1999 yaitu maksimum sebesar 50 mg/Kg. Karena  kadar nitrit 

dalam sampel yang diteliti tidak melebihi nilai ambang batas, pengkonsumsian kornet 

daging yang mengandung nitrit yang beredar dipasaran masih perlu diperhatikan karena 

nitrit bersifat kumulatif dalam tubuh manusia. 

Hasil penelitian ini juga ditunjang oleh penelitian yang dilakukan Cory (2009) di 

Kota Medan menunjukkan bahwa 3 dari 10 sampel daging burger yang diteliti, yaitu 

pada kode sampel BI, CII dan EII memiliki kadar nitrit yang tidak memenuhi syarat 

kesehatan menurut Permenkes No. 1168/Menkes/Per/X/1999. Kadar nitrit pada kode 

sampel BI sebesar 128 mg/kg, CII sebesar 135,2 mg/kg dan pada kode sampel EII 

sebesar 160 mg/kg. Purbanugraha (1998)  melakukan penelitian di Kota Yogyakarta 

dengan sampel dendeng sapi berlabel dan non label yang didapatkan hasil bahwa kadar 

nitrit dari 10 sampel yang diteliti masih berada dibawah kadar nitrit maksimum menurut 

Permenkes No. 1168/Menkes/Per/X/19992, yaitu kadar nitrit tertinggi 104,7 mg/kg 

pada sampel no. 4 (dendeng sapi non label), sedangkan kadar nitrit terendah sebesar 

14,9 mg/kg pada sampel no. E (dendeng sapi berlabel). 

Perlu ditetapkan batas penggunaan harian (daily intake) bahan kimia. Konsep 

Acceptable Daily Intake (ADI) didasarkan pada kenyataan bahwa semua bahan kimia 
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yang digunakan sebagai bahan pengawet adalah racun, tetapi toksisitasnya sangat 

ditentukan oleh jumlah yang diperlukan untuk menghasilkan pengaruh atau gangguan 

kesehatan atau sakit (Cahyadi, 2009). ADI didefinisikan sebagai besarnya asupan harian 

zat kimia yang bila dikonsumsi seumur hidup, tampaknya tanpa risiko berarti 

berdasarkan semua fakta yang diketahui pada saat itu. ADI dinyatakan dalam miligram 

zat kimia per kilogram berat badan (mg/kg) (Lu, 1995).  Untuk keamanan, konsumsi 

nitrit pada manusia dibatasi sampai 0,4 mg/kg berat badan per hari 

Penelitian ini dilakukan mengingat nitrit sebagai bahan pengawet yang diijinkan 

sering digunakan pada produk olahan daging seperti kornet untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri dan mempertahankan warna merah daging. Penggunaan nitrit 

sebagai bahan pengawet dibatasi yaitu maksimum 50 mg/Kg karena penggunaan 

pengawet nitrit dalam jumlah berlebihan akan menimbulkan dampak negatif bagi 

kesehatan. 

Mengingat penggunaan borak dan pengawet nitrit pada makanan olahan dan 

kornet daging sapi tidak dapat diketahui ciri-ciri khusus yang dapat dilihat secara 

langsung atau secara visual maka masyarakat harus lebih berhati-hati dalam membeli 

atau mengkonsumsi makanan olahan. Boraks dan pengawet nitrit bersifat kumulatif 

sehingga kadarnya akan semakin banyak dalam tubuh yang berpotensi menimbulkan 

penyakit kanker dalam waktu panjang.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis kadar boraks 

pada sampel makanan ringan dan analisis kadar nitrit pada sampel kornet daging di 

Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Dari hasil uji kualitatif dengan metode uji nyala, seluruh sampel bakso, roti, sosis, 

nugget, dan tahu telur yang diteliti negatif mengandung boraks. Karena saat diuji 

nyala, nyala yang dihasilkan berwarna merah. 

2. Dari kedua sampel kornet daging yang diteliti mengandung nitrit dengan kadar yang 

bervariasi yaitu : kode sampel K1 sebesar 0,0317 ppm atau 1,3676 mg/Kg dan kode 

sampel K2 sebesar 0,0143 ppm atau 1,4278 mg/Kg. 

3. Hasil penelitian ini menunjukkan kadar nitrit pada kedua sampel tidak melebihi 

batas maksimum penggunaan nitrit berdasarkan Permenkes RI 

No.1168/Menkes/Per/X/1999, sehingga aman untuk dikonsumsi.  

Penelitian ini tidak menjamin boraks dan nitrit tidak terkandung pada makanan 

yang lain pada waktu yang akan datang, sehingga perlu dilakukan analisis yang 

berkelanjutan. Disarankan kepada para konsumen agar lebih teliti dalam membeli dan 

mengkonsumsi produk makanan, jangn hanya tergiur dengan harga murah tapi 

mengkesampingkan mutu dari produk yang dibeli. 
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