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ABSTRACT 

Fish is a food material that has high protein content, which cause fast decay by 

microorganism. Because of that, it needs a preservation process. One of preservative 

material used is formaline. Formaline is a chemical substance that used for fish 

preserving because it easy to find and has low cost. Qualitative analysis  of formaline 

used potassium permanganate and chromatophic acid while quantitative analysis used 

High Performance Liquid (HPLC) and protein analysis used Kjeldahl method. The 

results showed that from 12 samples of fish all of the samples positive contains 

formaline which was 6.3352 - 12.2196 mg/Kg and protein in fish was 14.22 - 16.34%. 

The analysis result of formaline showed that some fish sample were exceed standard of  

International Program on Chemical Safety (IPCS) in 2002. Acoording to the research 

result there is no correlation between the content of protein on the fish. 

Keywords :   formaline, High Performance Liquid Chromatography, Kjeldahl method, 

protein 

ABSTRAK 

Ikan merupakan bahan  pangan yang mengandung  protein  tinggi yang menyebabkan 

terjadinya pembusukan oleh mikroorganisme. Oleh sebab itu, proses pengawetan perlu 

dilakukan. Salah satu bahan yang biasa digunakan yaitu formalin. Formalin merupakan 

bahan kimia yang digunakan untuk pengawetan ikan karena mudah didapat dan 

harganya murah. Analisis kualitatif formalin menggunakan kalium permanganat dan 

asam kromatofat sedangkan analisis kuantitatif menggunakan High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) serta analisis protein menggunakan metode Kjeldahl. Hasil 

analisis 12 sampel ikan menunjukkan bahwa seluruh sampel positif mengandung 

formalin sebesar 6,3352 – 12,2196 mg/Kg dan kadar protein dalam ikan sebesar 14,42 – 

16,34%. Hasil analisis formalin tersebut menunjukkan adanya beberapa sampel ikan 

melebihi  baku mutu menurut standar International Program on Chemical Safety (IPCS) 

tahun 2002. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tidak ada korelasi antara kandungan 

formalin dengan kadar protein ikan. 

Kata kunci :  formalin, High Performance Liquid Chromatography, metode Kjeldahl,      

protein.
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PENDAHULUAN 

 

  Ikan sebagai  bahan  pangan 

banyak dikonsumsi masyarakat karena  

mengandung  protein  tinggi dan asam  

amino  essensial  yang diperlukan  oleh  

tubuh serta mudah didapat dan harganya 

relatif murah (Siregar, 2004). Dinas 

Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau 

menyatakan bahwa rata-rata tingkat 

konsumsi ikan masyarakat Kota 

Pekanbaru tahun 2016 mencapai 40 

Kg/kapita/tahun. Survey pendahuluan 

yang telah dilakukan peneliti pada 

beberapa pasar tradisional di Kota 

Pekanbaru bahwa nilai jual untuk ikan 

selar adalah sebesar Rp. 35.000/Kg 

sedangkan nilai jual ikan kakap merah 

sebesar Rp. 65.000/Kg. Penghasilan 

yang diperoleh masyarakat Kota 

Pekanbaru per bulan mengklasifikasikan  

masyarakat berdasarkan kelas sosialnya 

yaitu kelas bawah (46,7%), kelas 

menengah (33,3%) dan kelas atas (20%) 

(Alfian, 2015). Banyaknya masyarakat 

Kota Pekanbaru yang tergolong dalam 

kelas bawah maupun menengah serta 

diimbangi dengan tingginya tingkat 

konsumsi ikan, hal ini memungkinkan 

masyarakat lebih banyak mengonsumsi 

ikan dengan nilai jual yang lebih rendah 

seperti ikan selar, namun tidak menutup 

kemungkinan masyarakat untuk membeli 

ikan dengan nilai jual lebih tinggi seperti 

ikan kakap merah karena memiliki 

kandungan protein tinggi sebesar 33%. 

Ikan termasuk jenis bahan pangan 

mudah rusak karena mengandung kadar 

protein tinggi dengan kandungan asam 

amino bebas yang digunakan untuk 

metabolisme mikroorganisme, produksi 

amonia, biogenik amin, asam organik, 

keton dan komponen sulfur sehingga 

letak geografis Kota Pekanbaru yang 

berada jauh dari laut, menyulitkan 

masyarakat Kota Pekanbaru untuk 

mendapatkan ikan segar yang tidak rusak 

(membusuk). Survey pendahuluan yang 

telah dilakukan peneliti menyatakan 

bahwa, ikan selar dan ikan kakap merah 

diperoleh dari laut Kota Padang, 

sehingga distribusinya membutuhkan 

waktu cukup lama untuk mencapai Kota 

Pekanbaru. Oleh sebab itu, pengawetan 

ikan perlu dilakukan. Pengawetan ikan 

secara sederhana menggunakan es balok  

merupakan salah satu cara untuk 

memenuhi keinginan masyarakat untuk 

memperoleh ikan dalam keadaan segar. 

Namun penggunaan es balok kurang 

efektif karena membutuhkan biaya yang 

mahal, hal ini memungkinkan nelayan 

dan penjual menggunakan zat kimia 

berbahaya seperti formalin sebagai 

pengganti es balok. Tubuh ikan juga 

dapat membentuk formaldehid secara 

alami melalui reaksi reduksi trimetilamin 

oksida (TMAO) menjadi formaldehid 

secara enzimatik dengan hasil samping 

dimetilamin/DMA sehingga menyulitkan 

pendugaan apakah formalin merupakan 

hasil metabolisme secara alami atau 

ditambahkan secara sengaja oleh 

pedagang atau nelayan. 

Formalin bekerja dengan cara 

bereaksi  dengan  protein  dan  hal  

tersebut mengurangi aktifitas 

mikroorganisme yang dapat  

menyebabkan  berbagai  perubahan 

biokimiawi dan fisikawi  yang  pada  

akhirnya  menjurus pada  kerusakan  

secara  menyeluruh  yang disebut 

sebagai “busuk”. Formalin dapat 

merusak bakteri karena bakteri adalah 

protein. Sifat antimikroba dari formalin 

merupakan hasil dari kemampuannya 

menginaktifasi protein  dengan cara 

mengkondensasi asam amino bebas 

dalam  protein  menjadi  campuran  lain 

(Cahyadi, 2006).  Tidak  aktifnya  

protein setelah terikat unsur kimia dari 

formalin maka ikan terasa lebih kenyal. 

Selain itu, protein yang tidak aktif tidak 

akan diserang mikroba pembusuk, itulah 

sebabnya ikan menjadi lebih awet 

(Antoni, 2010). 
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Menurut International Programme 

on Chemical Safety (IPCS) pada Tahun 

2002, lembaga khusus dari tiga 

organisasi di PBB, yaitu ILO, UNEP, 

serta WHO menyatakan bahwa 

penggunaan formalin dalam makanan 

laut sebesar 10 - 20 mg/Kg tidak dapat 

dipertimbangkan kembali sebagai 

sumber makanan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

a. Alat dan Bahan 

 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah botol kaca gelap, 

timbangan analitik (Mettler tipe AE 

200), hot plate (PMC 502 series), HPLC 

(Shimadzu LCsolution) detektor UV-

VIS, kolom C-18, alat destilasi, labu 

Kjeldahl, tabung reaksi, aluminium foil, 

kertas saring Whatman 42, termometer 

dan seperangkat alat gelas standar 

laboratorium. 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah ikan selar dan ikan 

kakap merah, akuades, larutan formalin 

(H2CO) (Merck), larutan asam 

kromatofat (Merck), methanol grade 

HPLC (Merck), larutan 

dinitrofenilhidrazin (DNPH), larutan 

asam sulfat (H2SO4) pekat, larutan asam 

sulfat (H2SO4) 72%, larutan asam sulfat 

(H2SO4) 0,05 N (Merck), indikator 

bromokesol hijau (Merck),  indikator 

metil merah(Merck),  etanol 95%, 

larutan asam borat (H3BO3) 1% (Merck),  

Natrium Hidroksida (NaOH) 40% 

(Merck), Tembaga Sulfat (CuSO4) 

(Merck),  Kalium Sulfat (K2SO4) 

(Merck), Kalium Permanganat (KMnO4) 

(Merck), Selenium (Merck) dan 

diklorometan (Merck). 

 

b. Preparasi sampel untuk analisis 

formaldehid (Suryadi, 2010) 

 

Sampel ikan tongkol segar yang 

telah Sampel ikan selar yang telah diberi 

kode yaitu ISK1, ISK2 dan ISK3 

dibuang ekor dan isi perutnya. 

Pembilasan dengan air dilakukan 

secukupnya untuk menghilangkan darah 

yang menempel ketika isi perut dibuang. 

Sampel dipotong-potong berbentuk dadu 

dan dihaluskan menggunakan lumpang 

dan blender. Sampel ditimbang sebanyak 

± 5 g dan ditambahkan 50 mL aqua 

demineralisasi (DM) lalu dipanaskan 

pada suhu 96
o
C selama 30 menit. 

Sampel disaring menggunakan kertas 

saring sehingga didapatkan filtrat yang 

mengandung formalin. Dilakukan 

perlakuan yang sama untuk sampel ikan 

kakap merah. 

 

c. Analisis menggunakan asam 

kromatofat (SNI 01-2894-1992) 

 

Sebanyak 1 mL filtrat sampel 

diambil dan dimasukkan ke dalam 

tabung reaksi. Kemudian sebanyak 5 mL 

asam kromatofat ditambahkan dan 

dihomogenkan. Larutan yang telah 

homogen lalu dipanaskan menggunakan 

penangas air dengan suhu 100
o
C selama 

15 menit. Produk yang mengandung 

formalin akan ditunjukkan dengan 

berubahnya warna larutan dari bening 

menjadi merah muda hingga ungu. 

Semakin ungu warna larutan yang 

terbentuk berarti kadar formalin semakin 

tinggi.   

 

d. Analisis menggunakan larutan 

KMnO4 
 

Sebanyak 1 tetes KMnO4 

diencerkan dengan  2 mL akuades dan di 

masukkan ke dalam tabung reaksi, 

kemudian 1 mL filtrat sampel diambil 

dan dimasukkan ke dalam larutan 

KMnO4. Produk yang mengandung 

formalin akan ditunjukkan dengan 

berubahnya warna larutan dari ungu 
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menjadi coklat. Semakin tinggi 

konsentrasi formalin maka warna larutan 

akan berubah menjadi bening. 

 

e. Analisis kandungan formaldehid 

menggunakan HPLC (Li, 2007) 

 

1. Derivatisasi formaldehid 

 

Larutan filtrat sampel dan larutan 

standar (20 ppm, 60 ppm dan 180 ppm) 

diambil masing-masing sebanyak 1 mL 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi. 

Sebanyak 0,5 mL larutan DNPH 0,1% 

ditambahkan, kemudian diekstraksi 

menggunakan diklorometan. Setelah 

dilakukan pengocokan fase diklorometan 

diambil dan fase airnya dihilangkan. 

Diklorometan diuapkan dan sisa 

penguapan dilarutkan dengan 1 mL 

metanol. Larutan kemudian disaring 

menggunakan filter membran 0,45 µm 

sebelum diinjeksikan. 

 

2. Analisis HPLC 

  

Analisis HPLC menggunakan 

instrumen seperangkat alat HPLC 

dengan fase gerak methanol:air (60:40 
v
/v), laju alir 1,0 mL/menit, volume 

injeksi sebesar 20 µL detektor UV-Vis 

pada panjang gelombang 355 nm 

menggunkaan kolom C-18 dengan 

panjang 250 mm dan diameter 4,60 mm. 

Waktu analisis selama 15 menit. 

  

3. Analisis protein (SNI 01-2891-1992) 

 

Sampel ditimbang sebanyak 0,5 g, 

kemudian sampel dimasukkan ke dalam 

labu Kjeldahl. Sebanyak 0,5 g campuran 

selen dan 5 mL asam sulfat pekat 

ditambahkan ke dalam labu Kjeldahl. 

Semua bahan dalam labu Kjeldahl 

dipanaskan dalam lemari asam selama  ± 

40 menit. Sampel didinginkan selama 20 

menit, setelah dingin ditambahkan secara 

perlahan akuades hingga volume total 50 

mL. Sampel dibasakan menggunakan 

larutan NaOH 40% kemudian dilakukan 

destilasi. Destilat ditambung 

menggunakan Erlenmeyer yang telah 

berisi 5 mL asam borat 4% yang telah 

dicampur indikator campuran. Destilasi 

dilakukan hingga didapatkan destilat 

sebanyak 50 mL. Destilat yang diperoleh 

dititrasi menggunakan H2SO4 0,05 N 

sampai terbentuk warna merah muda 

pudar. 

 

4. Analisis Data 

 

Analisis data dari hasil penentuan 

kandungan formalin dan protein pada 

ikan selar dan ikan kakap merah 

menggunakan metode HPLC dan 

Kjeldhal disajikan dalam bentuk table 

dan grafik 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Hasil Penelitian 

 

1. Hasil uji kualitatif formalin 

 

Analisis kualitatif digunakan 

sebagai uji awal untuk mengetahui 

adanya formalin. Pada penelitian ini 

analisis kualitatif sampel ikan 

menggunakan  larutan kalium 

permanganat dan asam kromatofat. Hasil 

menunjukkan bahwa 12 sampel ikan 

diduga positif mengandung formalin 

yang dilihat dari warna ungu dari larutan  

kalium permanganat berubah menjadi  

warna coklat setelah  bereaksi  dengan 

sampel. Semakin tinggi konsentrasi 

formalin maka warna larutan KMnO4 

akan berubah menjadi bening. Asam 

kromatofat (C10H6Na2O8S2.2H2O) 

bereaksi dengan formalin, menghasilkan 

senyawa  kompleks berwarna  merah 

keunguan. Jika dihasilkan warna merah 

keunguan maka dapat disimpulkan 

bahwa bahan tersebut mengandung 

formalin. 
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2. Hasil uji kuantitatif formalin 

 

Hasil analisis kuantitatif formalin 

dari 12 sampel yang terdiri dari ikan 

selar (Caranx leptolepis) dan ikan kakap 

merah (Lutjanus argentimaculatus) 

menggunakan metode HPLC yang 

diderivatisasi oleh 2,4-

dinitrofenilhidrazin dapat dilihat pada  

Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil analisis Kandungan   

formalin pada ikan selar dan 

ikan kakap merah. 

Kode Sampel Kandungan (mg/Kg) 

ISK 1 9,4202 

ISK 2 12,2196 

ISK 3 9,3685 

ISB 1 10,7021 

ISB 2 9,0529 

ISB 3 9,0621 

IKB 1 6,5131 

IKB 2 9,8734 

IKB 3 11,1399 

IKP 1 9,1617 

IKP 2 9,5496 

IKP 3 6,3352 
 Keterangan:  ISK: ikan selar kodim, ISB: 

ikan selar bawah, IKP: ikan 

kakap pagi, IKB: ikan kakap 

bawah 

 

Tabel 1 menunjukkan hasil analisis 

kuantitatif kandungan formalin pada 

ikan selar (Caranx leptolepis) dan ikan 

kakap merah (Lutjanus 

argentimaculatus) yang didapat dari 

Pasar Kodim, Pasar Bawah dan Pasar 

Pagi Arengka Kota Pekanbaru. 

Kandungan formalin pada ikan selar 

berkisar antara 9,0529 mg/Kg – 12, 2196 

mg/Kg, sedangkan kandungan formalin 

pada ikan kakap merah berkisar antara 

6,3352 mg/Kg – 11,1399 mg/Kg. 

 

3. Analisis kandungan protein 

 

Hasil analisis protein dari 12 

sampel ikan selar (Caranx leptolepis)  

dan ikan kakap merah (Lutjanus 

argentimaculatus) menggunakan metode 

Kjeldahl dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Hasil analisis kadar protein    

pada ikan selar dan ikan    

kakap merah 

Kode Sampel Kadar Protein (%) 

ISK 1 14,77 

ISK 2 14,86 

ISK 3 15,09 

ISB 1 15,49 

ISB 2 16,03 

ISB 3 16,34 

IKB 1 14,42 

IKB 2 14,74 

IKB 3 14,9 

IKP 1 15,53 

IKP 2 15,06 

IKP 3 15,05 

Keterangan: ISK: ikan selar kodim, ISB: 

ikan selar bawah, IKP: ikan 

kakap pagi, IKB: ikan kakap 

bawah 

 

Tabel 2 menunjukkan hasil analisis 

kadar protein menggunakan metode 

Kjeldahl pada sampel ikan selar (Caranx 

leptolepis) didapat  rata-rata % protein 

berkisar antara 14,77 – 16,34% 

sedangkan kadar protein sampel ikan 

kakap merah (Lutjanus 

argentimaculatus) didapat  rata-rata % 

protein berkisar antara 14,42 – 15,52%. 

 

4. Pembahasan 

 

1. Analisis formalin 

 

Berdasarkan survey pendahuluan 

yang telah dilakukan peneliti bahwa nilai 

jual ikan selar sebesar Rp. 35.000/Kg 

sedangkan nilai jual ikan kakap merah 

sebesar Rp. 65.000/Kg. Nilai jual ikan 

yang lebih rendah memungkinkan 

masyarakat untuk membeli dan 

mengkonsumsi ikan selar lebih tinggi 

dibandingkan ikan dengan nilai jual 
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tinggi. Hal ini juga didukung oleh 

penghasilan masyarakat Kota Pekanbaru 

yang umumnya dikategorikan kedalam 

kelas sosial menengah kebawah (46,7%) 

(Alfian, 2015). Namun, tidak menutup 

kemungkinan masyarakat untuk membeli 

dan mengkonsumsi ikan kakap merah 

dengan nilai jual tinggi. Hal ini 

dikarenakan ikan kakap merah memiliki 

kadar protein yang lebih tinggi 

dibandingkan ikan selar yakni sebesar 

33% sedangkan kadar protein ikan selar 

sebesar 18,8%. 

Dinas Perikanan Kota Pekanbaru 

menyatakan bahwa konsumsi ikan 

masyarakat Kota Pekanbaru yaitu 40 

Kg/kapita/tahun termasuk konsumsi ikan 

selar (Caranx leptolepis) dan ikan kakap 

merah (Lutjanus argentimaculatus), hal 

ini membuat pedagang berfikir untuk 

mempersiapkan stok ikan lebih besar, 

namun tingginya konsumsi ikan tidak 

didukung oleh letak geografis Kota 

Pekanbaru yang berada jauh dari laut. 

Survey pendahuluan yang telah 

dilakukan peneliti bahwa sampel ikan 

selar (Caranx leptolepis) dan ikan kakap 

merah (Lutjanus argentimaculatus) 

diperoleh dari laut Kota Padang sehingga 

jarak tempuh  pendistribusiannya 

membutuhkan waktu lama untuk 

mencapai Kota Pekanbaru. Hanya dalam 

waktu beberapa jam sejak ditangkap dan 

didaratkan akan timbul proses perubahan 

yang mengarah pada kerusakan ikan 

(membusuk). Penyebab  utama  proses 

kerusakan  pada  ikan adalah  aktifitas 

mikroba  yang  terdapat  dalam  seluruh  

lapisan  daging  ikan,  terutama  bagian  

insang,  isi  perut, dan  kulit. Protein 

dalam ikan yang mati diurai oleh enzim 

menjadi asam amino yang dibutuhkan 

mikroba untuk berkembang biak.  

Berdasarkan hasil penelitian 

bahwa nilai jual ikan tidak berpengaruh 

pada kandungan formalin dalam ikan. 

Hal ini dilihat dari Tabel 1 bahwa, 

kandungan formalin pada ikan kakap 

merah tidak lebih besar dari ikan selar. 

Kandungan formalin pada sampel ikan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah pedagang atau 

nelayan memperpanjang umur simpan 

ikan dengan menambahkan formalin 

secara sengaja dan merata untuk semua 

jenis sampel ikan tanpa melihat nilai jual 

masing-masing ikan dan terbentuknya 

formaldehid secara alami pada tubuh 

ikan yang berlangsung selama proses 

pembusukan.  

Menurut International Programme 

on Chemical Safety (IPCS) pada Tahun 

2002, lembaga khusus dari tiga 

organisasi di PBB, yaitu ILO, UNEP, 

serta WHO menyatakan bahwa 

penggunaan formalin dalam makanan 

laut sebesar 10 - 20 mg/Kg tidak dapat 

dipertimbangakan kembali sebagai 

sumber makanan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan sampel yang telah 

melewati batas yang dipertimbangkan 

sebagai sumber makanan yaitu kode 

sampel ISK 2, ISB 3 dan IKB 3 masing-

masing kandungan formalinnya sebesar 

12,2196 mg/Kg, 10,7021 mg/Kg dan 

11,1399 mg/Kg. 

 

2. Analisis Protein. 

 

Hasil kadar protein pada ikan selar 

(Caranx leptolepis) dan ikan kakap 

merah (Lutjanus argentimaculatus)dapat 

dilihat pada Tabel 2 yang ditunjukkan 

dengan kadar protein ikan selar tertinggi 

berasal dari sampel ISB 3 yakni sebesar 

16,34% dan kadar protein terendah 

berasal dari sampel ISK 1 yakni sebesar 

14,77%. Sedangkan kadar protein ikan 

kakap merah (Lutjanus 

argentimaculatus) tertinggi bersal dari 

sampel IKP 1 yakni sebesar 15,53% dan 

kadar protein terendah berasal dari 

sampel IKB 1 yakni sebesar 14,42%.   

Berdasarkan hasil penelitian 

bahwa pada jenis sampel yang sama 

dengan beberapa kali pengulangan 
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didapatkan hasil kadar protein yang 

berbeda hal ini disebabakan karena 

proses penimbangan sampel dilkakukan 

dalam keadaan basah  dengan kadar air 

yang dimiliki berbeda tiap sampelnya, 

sehingga masing- masing sampel 

menghasilkan kadar perotein yang 

bebeda pula. Hal ini didukung oleh 

pernyataan  (Munthe et al., 2016) 

perbedaan  kadar  protein disebabkan  

karena  proses  pengolahan  yang 

dilakukan, jenis makanan, bentuk tubuh 

serta adanya perbedaan tingkat kadar air 

yang berbeda-beda dari  setiap  jenis  

ikan.  Sampel yang dianalisis diperoleh 

dari 2 jenis ikan yang berbeda, hal ini 

juga menyebabkan kadar protein yang 

dihasilkan  pada ikan selar (Caranx 

leptolepis) dan ikan kakap merah 

(Lutjanus argentimaculatus) memiliki 

perbedaan yang signifikan. 

 

3. Hubungan formalin dengan protein 

 

Berdasarkan penelitian ini 

disimpulkan bahwa tidak adanya 

hubungan kadar protein dengan 

penambahan kandungan formalin yang 

dilakukan oleh pedagang. Hasil grafik 

yang menyatakan hubungan keduanya 

dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 

2. Grafik hubungan kadar protein dengan 

penambahan formalin pada ikan selar 

(Caranx leptolepis) menghasilkan 

persamaan koefisien determinasi (R
2
)
 
 

0,252 yang menyatakan sangat sedikit 

sekali korelasi antara keduanya, 

sedangkan grafik hubungan kadar 

protein dengan penambahan formalin 

pada ikan kakap merah (Lutjanus 

argentimaculatus) menghasilkan 

persamaan koefisien determinasi (R
2
) 

0,062 menyatakan hampir tidak ada 

korelasi antara keduanya. Persamaan 

koefisien determinasi yang dihasilkan 

kecil atau jauh dari angka 1. 

 

 
Gambar 1. Hubungan kadar protein 

dengan penambahan 

formalin pada ikan selar.  

 

 
Gambar 2. Hubungan kadar protein 

dengan penambahan 

formalin pada ikan kakap 

merah. 

 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa  Kandungan formalin pada ikan 

selar berkisar antara 9,0529 – 12,2196 

mg/Kg, sedangkan kandungan formalin 

pada ikan kakap merah berkisar antara 

6,3352 – 11,1399 mg/Kg dan kadar 

protein pada sampel ikan selar (berkisar 

antara 14,77 – 16,34% sedangkan kadar 

protein sampel ikan kakap merah  

berkisar antara 14,42 – 15,52%. Menurut 

standar International Program on 

Chemical Safety Tahun 2002, terdapat 

beberapa sampel ikan yang  melebihi 

ambang batas. 

Tidak ada korelasi kandungan 

formalin dengan kadar protein pada ikan 

yang dapat dilihat dari  persamaan 

koefisien determinasi yang dihasilkan 

yaitu kecil atau jauh dari angka 1. 
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