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ABSTRACT 

Milk is a type of dairy products consumed by the majority of Indonesian people, but 

most people are less concerned about the quality, especially the danger of milk in can 

and plastic packaging. The use of lead solder in the canning process has been identified 

as one of the sources of lead contamination in canned food, in addition to other factors 

such as the environment, the absorption of the equipment used in the processing of milk 

can also be likely to occur. The aim of this study was to determine the concentration of 

Fe and Sn in milk can and plastic packaging. Milk samples were taken by the 

differences in the amount of time marketing. Fe metal content was determined by a 

visible spectrophotometer, while the Sn metal content was determined by an atomic 

absorption spectrophotometer. The results showed that the concentrations of Fe were 

ranged from 4.86 to 8.325 mg/Kg, while of Sn were ranged from 25.16 to 47.44 mg/Kg. 

The Sn contents was found below the concentration of the threshold established by 

Indonesian goverment. No. FDA. HK.00.06.1.52.4011 
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ABSTRAK 

Susu adalah jenis produk susu yang dikonsumsi oleh sebagian besar warga negara 

Indonesia, namun masyarakat kurang memperhatikan kualitas terutama bahaya susu 

yang dikemas dengan kaleng. Penggunaan timah solder dalam proses pengalengan telah 

diidentifikasi sebagai salah satu sumber kontaminasi timah dalam makanan kaleng, 

disamping itu faktor lain seperti lingkungan, penyerapan dari peralatan yang digunakan 

dalam pengolahan susu juga dapat mungkin terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kadar logam Fe dan Sn dari susu kemasan kaleng maupun plastik. Sampel 

susu diambil berdasarkan perbedaan lamanya waktu pemasaran. Kadar logam Fe 

ditentukan dengan spektrofotometer sinar tampak, sedangkan logam Sn ditentukan  

dengan spektrofotometer serapan atom. Hasil analisis memperlihatkan bahwa kadar 

logam Fe berkisar antara 4,86-8,325 mg/Kg, sedangkan untuk logam Sn berkisar antara 

25,16-47,44 mg/Kg. Kadar Sn dalam sampel kemasan kaleng maupun plastik masih 

dibawah ambang batas yang ditetapkan oleh SK. Dirjen BPOM No. 

HK.00.06.1.52.4011 

Kata kunci: Kandungan Fe dan Sn, Kemasan Kaleng dan Plastik, Susu Kental Manis 



PENDAHULUAN 

Dewasa ini seiring meningkatnya tingkat kesibukan, masyarakat cenderung 

kurang memperhatikan makanan yang mereka makan. Baik itu dari segi kebersihan, 

kesehatan, kemasan atau kandungan gizi yang terdapat dalam makanan, kecenderungan 

orang hanya memikirkan dari segi ekonomis dan kepraktisannya saja. Sehingga 

keracunan makanan sangat mungkin terjadi karena makanan yang mereka konsumsi. 

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara preservasi dan mencegah kerusakan 

pada makanan kaleng memicu terjadinya tingkat keracunan  makanan (Aziz, 2007). 

Berbagai produk seperti susu bubuk, susu kental manis, sarden, biskuit, sayur, 

maupun buah kini telah banyak yang dikemas menggunakan metode pengemasan 

kaleng. Ketika memilih makanan kemasan kaleng sebaiknya memperhatikan sifat 

korosif kaleng, sifat keasaman makanan, kekuatan kaleng dan ukuran kaleng karena 

makanan yang mengandung protein dan dikemas menggunakan kaleng tidak boleh 

dipanaskan sampai merusak zat gizi yang terdapat di dalamnya, jika zat gizi rusak, 

maka makanan tersebut sudah tidak lagi berfungsi secara optimal bagi kesehatan. Selain 

komposisi dan masa kedaluwarsa, bentuk kalengpun harus diperhatikan. Hasil 

penelitian The National Food Processors Association menyatakan bahwa adanya 

kontaminasi logam seperti timbal dan kadmium di dalam produk makanan atau 

minuman yang dikemas menggunakan kaleng (Inayati, 2003). 

Adanya logam ini di dalam susu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 

yaitu kemungkinan dari susu, meskipun konsentrasi awalnya tidak diketahui namun dari 

rantai makanan sangat mungkin hal ini dapat terjadi, karena kontaminan susu dapat 

disebabkan oleh beberapa hal seperti mikroba, residu pestisida, serta logam berat, 

kontaminan tersebut dapat menyebabkan kerusakan susu dan gangguan kesehatan bagi 

manusia (Panggabean, 2001). Jika dilihat dari jenis kemasan, maka kandungan logam 

Fe dalam kemasan kaleng lebih tinggi daripada kemasan plastik, hal ini menunjukkan 

adanya migrasi dari kaleng ke larutan susu selama proses penyimpanan karena Fe 

merupakan salah satu komponen penyusun kaleng, seperti yang disampaikan oleh Syarif 

(1989) tentang komposisi penyusun kemasan kaleng diantaranya adalah karbon, 

mangan, belerang, fosfor, silikon, tembaga, nikel, krom, molibdenum dan arsen 

Beberapa logam yang biasa ditemukan dalam makanan kaleng adalah kadmium, 

timbal, timah dan besi, logam-logam tersebut dapat ditemukan dalam jumlah yang 

berbeda. Disamping itu Fe dan Sn yang mempunyai nilai potensial reduksi sebesar Fe = 

-0,44V dan Sn = -0,14V menyebabkan sangat mudah teroksidasi terhadap makanan, 

sedangkan untuk kemasan plastik juga ditemukan Sn, hal ini kemungkinan dapat terjadi 

karena sampel sudah terkontaminan selama proses pengolahan dan pengemasan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penting untuk mengetahui jumlah kandungan 

logam besi (Fe) dan timah (Sn) dalam produk susu kental manis kemasan kaleng dan 

plastik yang beredar di pasaran, pengaruh lama waktu penyimpanan terhadap 

konsentrasi logam serta kadar logam dalam sampel bila dibandingkan dengan 

persyaratan yang ditetapkan oleh SK. Dirjen BPOM No.HK.00.06.1.52.4011 Standar 

Nasional Indonesia (SNI) 7387:2009 tentang batas maksimum cemaran logam berat 

dalam pangan. 

 



METODE PENELITIAN 

a. Pembuatan larutan standar Fe 

Larutkan standar Fe dibuat dengan melarutkan 7,0217 gram ferro ammonium 

sulfat {(NH4)2Fe(SO4)2.6H2O)} dalam 50 mL HNO3 pekat, kemudian dipindahkan ke 

dalam labu takar 1000 mL dan encerkan sampai tanda batas. Diambil 10 mL larutan 

intermediet besi 100 ppm dan diencerkan dalam labu takar 100 mL dengan akuades.  

b. Pembuatan larutan standar Sn 

Sebanyak 10 mL larutan standar Sn 100 ppm diencerkan dengan akuades dalam 

labu takar 100 mL dan tepatkan hingga tanda batas. Dipipet 2,5; 5; 7,5; 10; dan 12,5 mL 

larutan baku logam timah 100 ppm, masing-masing dimasukkan ke dalam labu ukur 25 

mL kemudian encerkan hingga tanda batas dengan konsentrasi 10,0; 20,0; 30,0; 40,0; 

dan 50,0 ppm. 

c. Preparasi sampel 
Sampel kemasan kaleng dan plastik masing-masing dituang ke dalam wadah dan 

dihomogenkan dengan menggunakan sendok plastik. Kemudian ditimbang secara tepat 

10 g sampel ke dalam gelas piala ukuran 250 mL lalu ditambahkan dengan akuades 20 

mL dan 5 mL HNO3 65%. Kemudian dipanaskan pada hot plate lalu disaring dengan 

kertas saring Whatman no 42 ke dalam labu takar 50 mL dan diencerkan dengan 

menggunakan akuabdes sampai tanda batas. Larutan sampel hasil preparasi ditentukan 

secara kuantitatif. 

d. Analisis kuantitatif sampel 

Penentuan secara kuantitatif dilakukan untuk kandungan logam Fe pada panjang 

gelombang 510 nm dan panjang gelombang 286,3,8 nm untuk logam Sn. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih secara acak berdasarkan 

perbedaan kedaluwarsa yang dipasarkan di Kota Pekanbaru. Sampel kemasan kaleng 

dan plastik dengan merek “X” diberi label atau kode dengan variasi masa kedaluwarsa 

yang berbeda seperti terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1: Daftar sampel, Juni 2013 

Kode Sampel Waktu kedaluwarsa Waktu sebelum kedaluwarsa 

K-1 Desember 2013 5 bulan 

K-2 Maret 2014 8 bulan 

P-1 Januari 2014 6 bulan 

P-2 April 2014 9 bulan 

Hasil Analisis penentuan kandungan logam besi pada sampel susu kental manis 

kemasan kaleng dan plastik dilakukan dengan metode fenantrolin menggunakan 

spektrofotometer sinar tampak pada panjang gelombang 510 nm, sedangkan analisis 

kandungan timah pada sampel dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer 

serapan atom pada panjang gelombang 286,3 nm. Data yang diperoleh dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

 



Tabel 2: Hasil analisis kandungan logam Fe dan Sn dalam sampel 

Sampel Logam Absorbansi Konsentrasi (mg/Kg) 

K-1 
Fe 0,0593    8,325 

Sn            0,095 47,44 

K-2 
Fe 0,0366  5,14 

Sn         0,087                    43,09 

P-1 
Fe           0,051  7,16 

Sn         0,061 28,67 

P-2 
Fe           0,0346  4,86 

Sn         0,054 25,16 

K-1 adalah sampel kemasan kaleng dengan waktu sebelum kedaluwarsa 5 bulan 

K-2 adalah sampel kemasan kaleng dengan waktu sebelum kedaluwarsa 8 bulan 

P-1 adalah sampel kemasan plastik dengan waktu sebelum kedaluwarsa 6 bulan 

P-2 adalah sampel kemasan plastik dengan waktu sebelum kedaluwarsa 9 bulan 

Dari hasil analisis diperoleh bahwa susu kemasan kaleng dan plastik ditemukan 

logam Fe dan Sn, seperti terlihat pada Tabel 2, adanya logam ini dalam susu disebabkan 

oleh beberapa faktor diantaranya yaitu kemungkinan dari susu meskipun konsentrasi 

awalnya tidak diketahui namun dari rantai makanan sangat mungkin hal ini dapat 

terjadi, karena kontaminan susu dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti mikroba, 

residu pestisida, serta logam berat, kontaminan tersebut dapat menyebabkan kerusakan 

susu dan gangguan kesehatan bagi manusia (Panggabean, 2001). 

Jika dilihat dari jenis kemasan maka kemasan kaleng lebih tinggi daripada 

kemasan plastik, hal ini menunjukkan adanya migrasi dari kaleng ke larutan susu 

selama proses penyimpanan karena Fe merupakan salah satu komponen penyusun 

kaleng, seperti yang disampaikan oleh Syarif (1989) tentang komposisi penyusun 

kemasan kaleng diantaranya adalah karbon, mangan, belerang, fosfor, silikon, tembaga, 

nikel, krom, molibdenum, dan arsen. 

Beberapa logam yang biasa ditemukan dalam makanan kaleng adalah kadmium, 

timbal, timah dan besi, logam-logam tersebut dapat ditemukan dalam jumlah yang 

berbeda. Disamping itu Fe dan Sn yang mempunyai nilai potensial reduksi sebesar Fe = 

-0,44V dan Sn = -0,14V menyebabkan sangat mudah teroksidasi terhadap makanan, 

sedangkan untuk kemasan plastik juga ditemukan Sn, hal ini kemungkinan dapat terjadi 

karena sampel sudah terkontaminan selama proses pengolahan dan pengemasan. 

Analisis logam Sn dalam seluruh sampel menunjukkan hasil serapan yang 

berkisar antara 25,16-47,44 mg/Kg, jumlah ini lebih besar daripada logam Fe yang 

hanya berkisar antara 4,86-8,325 mg/Kg yang dapat dilihat pada Gambar 1, hal ini 

menunjukkan bahwa kadar logam besi (Fe) dan timah (Sn) pada produk sampel 

kemasan kaleng maupun plastik yang telah mendekati masa kedaluwarsa mengalami 

pertambahan konsentrasi. Tingginya konsentrasi Sn dikarenakan logam timah sebagai 



bahan pelapis kemasan kaleng mengalami kontak langsung dengan susu, sedangkan 

pada kemasan plastik kemungkinan terkontaminan logam Sn pada sampel sudah terjadi 

sebelum proses pengemasan, seperti tempat penampungan susu segar serta kontak 

dengan alat-alat saat proses pengolahan.  

 
Gambar 1. Perbandingan konsentrasi logam dalam tiap sampel 

Meskipun hasil analisis kandungan logam Sn yang terdapat pada sampel kemasan 

kaleng maupun plastik masih dibawah batas ambang yang telah ditetapkan oleh BPOM 

No. HK.00.06.1.52.4011 dan Standar Nasional Indonesia (SNI) 7387:2009 tentang 

Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam pangan, namun perlu diwaspadai bahwa 

logam Sn dapat terakumulasi dalam tubuh manusia karena tubuh tidak membutuhkan 

logam Sn, walaupun kandungan logam yang terdapat pada sampel dalam jumlah tidak 

melebihi ambang batas, tetapi dapat menyebabkan racun apabila mengkonsumsi 

makanan maupun minuman kemasan kaleng secara terus-menerus (Aziz, 2007). 

Menurut Darmono (2001), apabila makanan atau minuman yang mengandung bahan 

atau senyawa kimia seperti logam berat dalam jumlah yang tinggi masuk kedalam tubuh 

manusia melalui makanan, maka dapat mengakibatkan gangguan pada sistem saraf, 

pertumbuhan fisik terhambat, gangguan reproduksi, rentan terhadap penyakit, 

kelumpuhan dan kematian dini, serta dapat juga menurunkan tingkat kecerdasan anak. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 

analisis logam Sn dalam seluruh sampel menunjukkan hasil serapan yang berkisar 

antara 25,16-47,44 mg/Kg, jumlah ini lebih besar daripada logam Fe yang hanya 

berkisar antara 4,86-8,325 mg/Kg. Kadar logam besi (Fe) dan timah (Sn) pada produk 

sampel kemasan kaleng maupun plastik yang telah mendekati masa kedaluwarsa 

mengalami pertambahan konsentrasi. Kandungan logam Sn dalam sampel kemasan 

kaleng dan plastik masih di bawah batas ambang yang ditetapkan oleh SK. Dirjen 

BPOM No.HK.00.06.1.52.4011 dan Standar Nasional Indonesia (SNI) 7387:2009 

tentang batas maksimum cemaran logam dalam makanan. Perlu dilakukan penelitian 

kandungan logam berat yang lain karena susu banyak dikonsumsi masyarakat. Perlu 



ditingkatkannya sistem Quality Control bagi tiap produsen makanan maupun minuman 

yang menggunkan kemasan kaleng maupun plastik yang telah mendekati masa 

kedaluarsa. Perlunya ketelitian dan konsumsi yang tidak berlebih (secara terus-menerus) 

terhadap produk-produk makanan maupun minuman yang menggunakan kemasan 

kaleng. 

DAFTAR PUSTAKA 

Aziz, V. 2007. Analisis  kandungan Sn, Zn, dan Pb dalam susu kental manis kemasan 

kaleng secara spektrofotometri serapan atom. Skripsi. Jurusan Kimia Fakultas 

MIPA,Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta. 

Darmono. 2001. Lingkungan Hidup dan Pencemaran Hubungannya dengan Toksikologi 

Senyawa Logam. Universitas Indonesia Press, Jakarta. 

Inayati, D. W. 2003. analisis kandungan logam berat Pb dan Zn dalam ikan kaleng 

sebelum tanggal kadaluarsa. Skripsi. Universitas Negeri Malang, Malang. 

Panggabean, R. 2001. Kompetensi KUD dan Koperasi Dalam Agribisnis Susu dan 

Tantangannya (Kasus di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Kabupaten 

Malang, Jawa Timur). Disertasi Program Pasca Sarjana Institut Pertanian, Bogor. 

Syarief, R., S. Santausa, St. Ismayana B. 1989. Teknologi Pengemasan Pangan. 

Laboratorium Rekayasa Proses Pangan, PAU Pangan dan Gizi, IPB. 


