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Kegiatan Belajar  1 

PRINSIP DASAR BAHAN TAMBAHAN DAN BAHAN PENOLONG 

 

Indikator :  Taruna mampu menjelaskan Prinsip Dasar Bahan Tambahan dan 

Bahan Penolong 

A. Uraian Materi  

 

1.1. Ruang lingkup Bahan Tambahan & Bahan Penolong 

Ruang lingkup bahan tambahan pangan (BTP) Menurut Peraturan Kepala 

BPOM RI Nomor 22 Tahun 2013 dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai 

gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada 

pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan 

dan/atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan 

menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik 

secara langsung atau tidak langsung. 

Zat tambahan (additives) pada makanan yaitu : 

1. Zat tambahan untuk membuat makanan menjadi lebih menarik 

kelihatannya, lebih sedap bau dan rasanya dan lebih awet bila disimpan. 

2. Zat tambahan yang bercampur dengan makanan pada waktu dalam proses 

penyedian/ pembuatan bahan makanan. 

 

Tujuan penggunaan bahan tambahan pangan adalah dapat meningkatkan atau 

mempertahankan nilai gizi dan kualitas daya simpan, membuat bahan pangan 

lebih mudah dihidangkan, serta mempermudah preparasi bahan pangan. 

 

Secara khusus tujuan penggunaan BTM dalam pangan adalah untuk: 

1. Mengawetkan makanan dengan mencegah pertumbuhan mikroba 

perusak pangan atau mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat 

menurunkan mutu pangan; 

2. Memperpanjang umur simpan 

3. Membentuk makanan menjadi lebih baik, renyah dan lebih enak di mulut 

4. Memberikan warna dan aroma yang lebih menarik sehingga menambah 

selera 

5. Meningkatkan kualitas pangan  

6. Menghemat biaya 

 

Fungsi Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah : 

1. Memperbaiki warna, bentuk, cita rasa dan tekstur 

2. Memperpanjang umur simpan 

3. Bukan merupakan bahan pangan utama 



1.2. Pengertian Bahan Tambahan Pangan 

Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke dalam 

pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.  

Bahan Penolong adalah bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya tidak 

dikonsumsi sebagai Pangan, yang digunakan dalam pengolahan Pangan untuk 

memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu pada produk 

akhir, tetapi apabila tidak mungkin dihindari, residu dan/atau turunannya dalam 

produk akhir tidak menimbulkan resiko terhadap kesehatan serta tidak 

mempunyai fungsi teknologi.  

Penggunaan BTP dapat dibenarkan apabila : 

1. dimaksudkan untuk mencapai masing-masing tujuan penggunaan dan 

pengolahan, 

2. tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah 

atau tidak mmenuhi persyaratan, 

3. tidak digunakan untuk menyembunyikan cara kerja yang bertentangan 

dengan cara produksi yang baik untuk makanan, 

4. tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan makanan. 

 

Pengelompokan BTP yang diizinkan digunakan pada makanan menurut 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 adalah sebagai 

berikut: 

1. Pewarna, yaitu BTP yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada 

makanan. 

2. Pemanis buatan, yaitu BTP yang dapat menyebabkan rasa manis pada 

makanan, yang tidak atau hampir tidak mempunyai nilai gizi. 

3. Pengawet, yaitu BTP yang dapat mencegah menghambat fermentasi, 

pengasaman atau peruraian lain pada makanan yang disebabkan oleh 

pertumbuhan mikroba  

4. Antioksidan, yaitu BTP yang dapat mencegah atau menghambat proses 

oksidasi lemak sehingga mencegah terjadinya ketengikan 

5. Antikempal, yaitu BTM yang dapat mencegah menggumpalnya makanan 

serbuk, tepung atau bubuk.contohnya adalah: kalium silikat. 

6. Penyedap rasa dan aroma, penguat rasa, yaitu BTP yang dapat 

memberikan, menembah atau mempertegas rasa dan aroma. Contohnya 

Monosodium Glutamate (MSG). 

7. Pengatur keasaman (pengasam, penetral dan pendapar), yaitu BTM 

yang dapat mengasamkan, menetralkan dan mempertahankan derajat asam 

makanan. Contohnya agar, alginate, lesitin dan gum. 

http://id.shvoong.com/tags/manis/


8. Pemutih dan pematang tepung, yaitu BTM yang dapat mempercepat 

proses pemutihan atau pematangan tepung sehingga memperbaiki mutu 

pemanggangan. Contohnya adalah asam askorbat dan kalium bromat. 

9. Mengemulsi, pemantap dan pengental, yaitu BTP yang dapat membantu 

terbentuknya dan memantapkan system disperse yang homogen pada 

makanan. 

10. Pengeras yaitu BTP yang dapat memperkeras atau mencegah lunaknya 

makanan. Contohnya adalah kalsium sulfat, kalsium klorida dan kalsium 

glukonat. 

11. Sekuestan, yaitu BTP yang dapat mengikat ion logam yang terdapat dalam 

makanan, sehingga memantapkan aroma, warna dan tekstur. Contohnya 

asam fosfat dan EDTA (kalsium dinatrium edetat). 

12. BTP lain yang termasuk bahan tambahan pangan tapi tidak termasuk 

golongan diatas. Contohnya antara lain: enzim, penambah gizi dan 

humektan. 

 

 Penggolongan Bahan Tambahan Makanan : 

1. Bahan tambahan makanan yang alami : 

• Lebih aman dan mudah didapat  

• Relatif kurang stabil  

• Perlu jumlah banyak  

Contoh : gula, garam, bawang putih, tomat, kunyit, daun suji, asam sitrat, 

daun jati, jahe, merica, kayu manis, vanili dll  

 

2. Bahan tambahan makanan buatan (sintetis) : 

• Hasil sintetis secara kimia 

• Keuntungan : lebih stabil, lebih pekat 

• Jumlah penggunaan sedikit 

• Menimbulkan efek samping 

 

Menurut Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 bahan tambahan pangan 

terdiri dari antioksidan, antikempal, pengawet, pewarna alam dan sintetik, 

pemanis buatan, pengatur keasaman, pengeras, sekuestran, pemutih dan 

pematang tepung, pengemulsi, pengental, pemantap, penyedap rasa dan 

penguat rasa. Peraturan Menteri Kesehatan ini diperkuat dengan Permenkes 

No. 1168/Menkes/1999. 

Berdasarkan cara penambahan umumnya bahan tambahan pangan dapat 

dibagi menjadi 2 golongan besar yaitu : 

1. Bahan tambahan pangan yang ditambahkan dengan sengaja kedalam 

makanan, dengan mengetahui komposisi bahan tersebut dan maksud 



penambahan itu dapat mempertahankan kesegaran, cita rasa dan membantu 

pengolahan, sebagai contoh pengawet, pewarna dan pengeras.  

 
2. Bahan tambahan pangan yang tidak sengaja ditambahkan, yaitu bahan yang 

tidak mempunyai fungsi dalam makanan tersebut, terdapat secara tidak 

sengaja, baik dalam jumlah sedikit atau cukup banyak akibat perlakuan 

selama proses produksi, pengolahan, dan pengemasan. Bahan ini dapat pula 

merupakan residu atau kontaminan dari bahan yang sengaja ditambahkan 

untuk tujuan produksi bahan mentah atau penanganannya yang masih terus 

terbawa kedalam makanan yang akan dikonsumsi. Contoh bahan tambahan 

pangan dalam golongan ini adalah residu pestisida (termasuk insektisida, 

herbisida, fungisida, dan rodentisida), antibiotik, dan hidrokarbon aromatic 

polisiklis. 

 

1.3. Peraturan terkait Bahan Tambahan & Bahan Penolong 

 

Peraturan terkait Bahan Tambahan dan Bahan Penolong sebagai berikut : 

1. Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan 

Makanan. 

2. Permenkes No. 1168/Menkes/1999 tentang Perubahan atas Peraturan  

Menteri Kesehatan Nomor 722/MENKES/PER/IX/1988 tentang  Bahan 

Tambahan Makanan. 

3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Nomor  37 

Tahun  2013  Tentang  Batas  Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan 

Pangan Pewarna.  

4. Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan 

Bahan Tambahan Pangan Pembuih. 

5. Peraturan  Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 

Tentang  Bahan Tambahan Pangan.  

6. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2019 

tentang Bahan Penolong dalam Pengolahan Pangan.  

 

B. Rangkuman 
 

1. Ruang lingkup bahan tambahan pangan (BTP) Menurut Peraturan Kepala 

BPOM RI Nomor 22 Tahun 2013 dapat mempunyai atau tidak mempunyai 

nilai gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan 

teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, 

pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan pangan untuk 

menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau 

mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung atau tidak 

langsung. 



2. Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke dalam 

pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.  

3. Bahan Penolong adalah bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya 

tidak dikonsumsi sebagai Pangan, yang digunakan dalam pengolahan 

Pangan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan 

residu pada produk akhir, tetapi apabila tidak mungkin dihindari, residu 

dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan resiko terhadap 

kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi. 

4. Menurut Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 bahan tambahan pangan 

terdiri dari antioksidan, antikempal, pengawet, pewarna alam dan sintetik, 

pemanis buatan, pengatur keasaman, pengeras, sekuestran, pemutih dan 

pematang tepung, pengemulsi, pengental, pemantap, penyedap rasa dan 

penguat rasa. Peraturan Menteri Kesehatan ini diperkuat dengan Permenkes 

No. 1168/Menkes/1999. 

 

 

C. Penugasan 

 

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi di atas, maka kerjakan 

tugas berikut : 

1. Jelaskan tujuan dan fungsi Bahan Tambahan Pangan (BTP) 

2. Sebutkan peraturan terkait Bahan Tambahan dan Bahan Penolong 

3. Sebutkan 5 jenis Bahan Tambahan Pangan Alami yang sering ditambahkan 

dalam pengolahan makanan yang anda ketahui. 

4. Sebutkan Bahan Tambahan Pangan buatan (Sintetis) yang anda ketahui. 

Petunjuk jawaban penugasan 

Untuk mengerjakan tugas tersebut di atas, anda harus mempelajari kegiatan 

belajar Prinsip Dasar Bahan Tambahan dan Bahan Penolong 

 

D. Tes Formatif 

1. Apa yang dimaksud dengan Bahan Tambahan Pangan 

2. Apa yang dimaksud dengan Bahan Penolong 

3. Sebutkan kelebihan dan kekurangan Bahan Tambahan Makanan alami 

4. Sebutkan kelebihan dan kekurangan Bahan Tambahan Makanan sintetis 

5. Sebutkan maksimal 5 kelompok BTP yang diizinkan digunakan pada 

makanan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 

722/Menkes/Per/IX/88. 
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KELOMPOK BAHAN TAMBAHAN PENGAWET 

 

Indikator  : Taruna mampu menjelaskan Kelompok Bahan Tambahan Pengawet 

A. Uraian Materi 

 

Zat pengawet makanan adalah bahan yang ditambahkan pada makanan untuk 

mencegah atau menghambat menjadi rusak atau busuknya makanan. 

 

Pengawet (Preservative) adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah 

atau menghambat fermentasi, pengasaman, penguraian, dan perusakan lainnya 

terhadap Pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. 

 

Maksud dan tujuan penggunaan bahan pengawet : 

1. Memelihara kesegaran dan mencegah kerusakan makanan atau bahan 

makanan, 

2. Beberapa pengawet yang termasuk antioksidant berfungsi mencegah 

makanan menjadi tengik yang disebabkan oleh perubahan kimiawi dalam 

makanan tersebut. 

 

3.1. Jenis – Jenis Bahan Pengawet (Food Grade dan Non Food Grade) 

 

Ada pengawet makanan alami ada juga pengawet makanan buatan. 

 

Zat pengawet terdiri dari senyawa organik  dan anorganik dalam bentuk asam 

atau garamnya.  Aktivitas – aktivitas bahan pengawet tidaklah sama, misalnya 

ada yang efektif terhadap bakteri, khamir, ataupun kapang. 

 

A. Zat Pengawet Organik 

Zat Pengawet organik  lebih banyak dipakai dari pada  yang anorganik karena 

bahan ini  lebih mudah dibuat.  Bahan organik digunakan baik dalam bentuk 

asam maupun dalam bentuk garamnya. 

 

B. Zat Pengawet Anorganik 

Zat pengawet anorganik yang masih sering dipakai adalah : 

– Sulfit 

– Nitrat 

– Nitrit 

 

 

 



3.2. Karakteristik Bahan Pengawet 

 

A. Zat Pengawet Organik. 

Zat kimia yang sering dipakai sebagai bahan pengawet adalah  : 

1.  Asam Sorbat 

• Tergolong asam lunak monokarboksilat yang berantai lurus dan 

mempunyai ikatan tidak jeniuh. 

• Sorbat terutama digunakan untuk mencegah pertumbuhan kapang 

dan bakteri. 

• Sorbat aktif pada pH diatas 6,5 dan keaktifannya menurun dengan 

meningkatnya pH. 

• Mekanisme asam sorbat dalam mencegah pertumbuhan mikroba 

adalah dengan mencegah kerja enzim dehidrogenase terhadap 

asam lemak. 

2. Asam Propionat (CH3CH2COOH) 

• Propionat biasanya digunakan dalam bentuk garam Na- dan Ca-

nya. 

• Propionat efektif terhadap kapang dan beberapa khamir pada pH 

diatas 5. 

3. Asam Benzoat (C6H5COOH) 

• Merupakan bahan pengawet yang luas penggunaannya dan sering 

digunakan pada bahan makanan yang asam. 

• Bahan ini digunakan untuk mencegah pertumbuhan khamir dan 

bakteri. 

• Benzoat efektif pada pH 2,5 – 4,0 karena kelarutan garamnya lebih 

besar maka biasa digunakan dalam bentuk garam Na- benzoat. 

4. Asam Asetat  (CH3COOH)  

• Cuka adalah larutan 4 % asam asetat dalam air dan sering 

digunakan sebagai bahan pengawet untuk mencegah pertumbuhan 

kapang. 

• Asam Asetat tidak dapat mencegah pertumbuhan khamir.  Cuka 

aktivitasnya lebih besar pada pH rendah. 

5. Epoksida 

• Bahan pengawet kimia biasanya hanya bersifat mencegah 

pertumbuhan mikroba saja, tetapi senyawa epoksida seperti etilen 

oksida dan propiolen oksida bersifat membunuh semua mikroba 

termasuk spora dan virus. 

 

B. Zat Pengawet Anorganik. 

 

1.  Sulfit 

• Sulfit digunakan dalam bentuk gas SO2, garam Na atau K-Sulfit, 

Bisulfit dan Metabisulfit. 



• Bentuk efektifnya sebagai pengawet adalah asam sulfit yang tidak 

terdisosiasi dan terutama terbentuk pada pH dibawah 3. 

• Molekul sulfit lebih mudah menembus dinding sel mikroba, 

bereaksi dengan asetaldehida membentuk senyawa yang tidak 

dapat difermentasi oleh enzim mikroba, mereduksi ikatan disulfide 

enzim dan bereaksi dengan keton membentuk hidroksisulfionat 

yang dapat menghambat mekanisme pernafasan. 

 

2.   Nitrat dan Nitrit 

• Garam Nitrit dan Nitrat umumnya digunakan dalam proses curing 

daging untuk memperoleh warna yang baik dan mencegah 

pertumbuhan mikroba.  Mekanismenya belum diketahui, tetapi 

diduga bahwa Nitrit bereaksi dengan gugus sulfhidril dan 

membentuk senyawa yang tidak dapat dimetabolisasi oleh mikroba 

dalam keadaan anaerob.  Dalam daging, nitrit dan nitrat akan 

membentuk nitroksida yang dengan pigmen daging akan 

membentuk nitrosomioglobin yang berwarna merah cerah. 

• Pembentukan nitroksida akan terlalu banyak bila hanya 

menggunakan garam nitrit, karena itu biasanya digunakan 

campuran garam nitrat dan garam nitrit.  Garam nitrat akan 

tereduksi oleh bakteri nitrat menghasilkan nitrit.  

• Peranan garam nitrat sendiri sebagai pengawet masih 

dipertanyakan.  Dari penelitian yang dilakukan didapat bahwa nitrat 

tidak dapat mencegah pembusukan, bahkan akan mempercepat 

kebusukan bila dalam keadaan aerobik. 

•  Penggunaan Natrium nitrit sebagai pengawet dan untuk 

mempertahankan warna daging atau ikan ternyata menimbulkan 

efek yang membahayakan kesehatan.  Nitrit dapat berikatan 

dengan amino atau amida dan membentuk tutunan nitrosamine 

yang bersifat toksik. 

 

 

 Non Food Grade 

 

• Bahan yang tidak layak dikonsumsi sama sekali seperti : 

- Boraks dan Formalin 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Standar Penggunaan Bahan Pengawet 

Penggunaan bahan pengawet makanan sudah ada ketentuannya. 

Badan POM memiliki panduan tentang zat pengawet apa saja yang aman 

dicampur kedalam bahan pangan, lengkap dengan jumlah maksimal yang 

boleh digunakan. 

Ambang penggunaan bahan pengawet yang diijinkan adalah batasan 

dimana konsumen tidak menjadi keracunan dengan tambahan pengawet 

tersebut. 

  

Tabel 1. Kelompok Bahan Tambahan Kimia yang digunakan secara langsung                     

sebagai Pengawet Makanan  

Kelompok BTM 

- Alkil ester dari asam p-hidroxibenzoat (paraben metil etil propil butyl dan heptil) 
- Asam asetat dan garam asetat, diasetat, asam dehidroasetat 
- Asam benzoat dan garam benzoat 
- Dimetil dekarbonat, dietil dikarbonat 
- Asam laktat dan garam laktat 
- Lizosim 
- Natamisin 
- Nisin   
- Nitrat dan Nitrit   
- Fosfat  
- Asam Propionat dan garam propionate   
- Asam sorbet dan garam sorbat  
- Derivat sulfit 

 

Tabel 2. Sumber Senyawa Asam sebagai Pengawet Makanan 

Kelompok Senyawa Sumber Alami 

Asam asetat 
Asam benzoate 
Asam laktat 
Asam propionate 
 
Asam sorbat 

Vinegar 
Berri, plum, prem, kayu manis, cengkeh 
Bakteri asam laktat 
Keju swiss (Propionibacterium freudenreichii ssp, 
Shermanii) 
Berri  

 Sumber : Davidson dan Zivanovic, 2002 

 

 

 



Tabel 3. Daftar Jenis BTP Pengawet Makanan yang diijinkan  

(Lampiran Peraturan BPOM No.11 Tahun 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bahan Pengawet Makanan Alami 

Bahan pengawet makanan alami dapat berasal dari hewan, tumbuhan, dan 

antimikroba. 

- Beberapa antimikroba alami sudah digunakan sebagai pengawet makanan, 

misalnya : chitosan, laktoferin, lisozom, natamisin dan nisin 



- Kelompok bawang : bawang bombay dan bawang putih dapat menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme seperti : B. cereus, C. botulinum tipe A, E. coli, 

Salmonella, Shigella, Lactobacillus plantarum, S. aureus dan Fungi. 

- Rempah – rempah dan Minyak Esensialnya 

- Mempunyai aktivitas antimikroba 

contoh : cengkeh, kayu manis, oregano mempunyai daya aktivitas tinggi 

sebagai antimikroba. Selain itu cengkih dan kayu manis juga berfungsi 

sebagai pemanis dan penambah aroma. 

Komponen utama minyak esensial sebagai antimikroba cengkeh dan kayu 

manis. Selama 24 jam minyak esensial dari cengkeh dan kayu manis dapat 

menghambat pertumbuhan Campylobacter jejuni, E. coli, Salmonella 

enteritidis, Listeria monocytogenes dan Staphilococcus aureus dalam dedak.  

-  Gula merah : Selain sebagai pemanis gula merah juga bersifat 

mengawetkan seperti halnya gula tebu. 

- Garam : Garam merupakan pengawet alami yang banyak dihasilkan dari 

penguapan air laut. Ikan asin dapat bertahan hingga berbulan-bulan karena 

pengaruh garam. 

- Kunyit : Kunyit, selain sebagai pewarna, juga berfungsi sebagai pengawet. 

Dengan penggunaan kunyit, tahu atau nasi kuning menjadi tidak cepat basi. 

 

B. Rangkuman 

1. Zat pengawet makanan adalah bahan yang ditambahkan pada makanan 

untuk mencegah atau menghambat menjadi rusak atau busuknya makanan. 

2. Pengawet (Preservative) adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah 

atau menghambat fermentasi, pengasaman, penguraian, dan perusakan 

lainnya terhadap Pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. 

3. Zat pengawet terdiri dari senyawa organik  dan anorganik 

4. Bahan pengawet makanan alami dapat berasal dari hewan, tumbuhan, dan 

antimikroba. 

 

C. Penugasan 

 

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi di atas, maka kerjakan 

tugas berikut : 

1. Anda ditugaskan untuk mencari informasi tentang Bahan Pengawet 

Makanan. 

Petunjuk jawaban penugasan 

Untuk mengerjakan tugas tersebut di atas, anda harus mempelajari kegiatan 

belajar Kelompok Bahan Tambahan Pengawet 

 

 

 



D. Tes Formatif 

 

1. Jelaskan pengertian Bahan Pengawet 

2. Sebutkan tujuan penggunaan bahan pengawet 

3. Sebutkan bahan pengawet yang dilarang penggunaannya dalam pengolahan 

makanan 

4. Sebutkan bahan pengawet alami yang anda ketahui, minimal 5 

5. Sebutkan 5 jenis bahan kimia yang sering digunakan sebagai bahan 

pengawet 
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KELOMPOK BAHAN TAMBAHAN PENYEDAP RASA DAN AROMA  

 

Indikator  : Taruna mampu menjelaskan Bahan Tambahan Penyedap Rasa dan 

Aroma 

A. Uraian Materi 

 

Bahan penyedap rasa merupakan salah satu zat aditif yang digunakan untuk 

memberikan rasa tertentu pada makanan, sehingga makanan menjadi lebih 

gurih, manis, asam, dan sebagainya.  

Berdasarkan Permenkes no. 722/MENKES/PER/IX/88 Penyedap rasa dan 

aroma, penguat rasa adalah bahan tambahan makanan yang dapat 

memberikan, menambah atau mempertegas rasa dan aroma. 

Penguat rasa (Flavour enhancer) adalah bahan tambahan pangan untuk 

memperkuat atau memodifikasi rasa dan/atau aroma yang telah ada dalam 

bahan pangan tersebut tanpa memberikan rasa dan/atau aroma tertentu. 

Beberapa fungsi bahan penyedap dalam bahan makanan adalah bersifat 

memperbaiki, membuat lebih bernilai atau lebih diterima dan lebih menarik.  

Adapun peranan bahan penyedap dalam pengolahan bahan makanan adalah : 

1. Membentuk flavor baru atau menetralisir bila bergabung dengan komponen 

dalam bahan makanan. 

2. Sebagai modifikator, pelengkap atau penguat flavor. 

3. Menutupi atau menyembunyikan flavor bahan makanan yang tidak disukai 

dan over taste yang kurang disenangi, bukan dari kerusakan atau 

membusuknya makanan 

 

Tujuan penggunaan penyedap rasa dalam pengolahan pangan adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengubah aroma hasil olahan dengan penambahan aroma tertentu 

selama pengolahan, misalnya keju dan yougurt. 

2. Modifikasi, pelengkap, atau penguat rasa contoh, penambahan aroma 

ayam pada pembuatan sup ayam, dan aroma butter pada pembuatan 

margarin 

3. Menutupi atau menyembunyikan aroma bahan pangan yang tidak disukai. 

4. Membentuk aroma bau atau menetralisir bila bergabung dengan komponen 

dalam bahan pangan. 

 

 



6.1. Bahan Penyedap Rasa Alami dan Buatan 

Penyedap rasa dan aroma ada 2 jenis : 

1. Penyedap rasa dan aroma alami 

2. Penyedap rasa dan aroma buatan (sintetis) 

 

6.2. Karakteristik Bahan Penyedap Rasa 

Berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa dan Australia, 

ada tiga jenis penyedap rasa : 

1. Penyedap rasa alami. Penyedap jenis ini biasanya didapatkan dari 

tumbuhan dan hewan secara langsung, melalui proses fisik, 

mikrobiologi, dan enzimatis. Bahan penyedap rasa jenis ini bisa 

dikonsumsi secara langsung ataupun menjalani proses pemasakan 

lebih lanjut. 

2. Penyedap rasa identik alami, didapatkan dari hasil sintesis secara 

proses kimiawi. Penyedap rasa jenis ini memiliki struktur, komposisi, 

dan sifat yang mirip dengan penyedap rasa alami. 

3. Penyedap rasa sintetis, didapatkan dari proses kimiawi. Bahan baku 

yang digunakan bisa didapatkan dari hasil alam ataupun dari hasil 

tambang. 

Bahan penyedap rasa sintesis yang paling banyak digunakan adalah 

MSG (monosodium glutamat) atau yang sering disebut dengan 

micin/vetsin dan asam cuka. 

MSG sendiri dihasilkan dari fermentasi tetes tebu dengan bakteri 

Micrococcus glutamicus. Selain itu, ada pula penyedap rasa lain, 

seperti natrium/kalium guanilat dan natrium/kalium inosinat. 

Sedangkan untuk bahan penyedap rasa alami biasanya diperoleh 

dari bahan berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bahan penyedap dan bahan pemberi aroma menjadi salah satu zat aditif 

yang familiar di masyarakat. Meskipun begitu penggunaannya harus tetap 

dibatasi sesuai kebutuhan.  

Selain bahan penyedap, bahan pemberi aroma bisa didapatkan dari 

golongan ester dengan rasa dan aroma buah. Sehingga makanan 

memiliki rasa seperti buah aslinya tanpa harus mengeluarkan banyak 

biaya yng dibutuhkan dari hasil sari buah alami. 

Berikut merupakan bahan pemberi aroma yang biasa digunakan untuk 

menambah cita rasa makanan . 

 

 
 

 

6.3. Standar Penggunaan Bahan Penyedap Rasa 

 

Batas Maksimum adalah jumlah maksimum BTP yang diizinkan terdapat 

pada pangan dalam satuan yang ditetapkan.  

Batas Maksimal Cara Produksi Pangan yang Baik atau Good 

Manufacturing Practice yang selanjutnya disebut Batas Maksimal CPPB 

adalah konsentrasi BTP secukupnya yang digunakan dalam Pangan 

untuk menghasilkan efek teknologi yang diinginkan  

 

 

 

 



Tabel 4. Daftar Katagori Pangan dan Batas Maksimum Penggunaan 

 



 

B. Rangkuman 

1. Bahan penyedap rasa merupakan salah satu zat aditif yang digunakan untuk 

memberikan rasa tertentu pada makanan, sehingga makanan menjadi lebih 

gurih, manis, asam, dan sebagainya.  

2. Beberapa fungsi bahan penyedap dalam bahan makanan adalah bersifat 

memperbaiki, membuat lebih bernilai atau lebih diterima dan lebih menarik.  

3. Penyedap rasa dan aroma ada 2 jenis : Penyedap rasa dan aroma alami, 

Penyedap rasa dan aroma buatan (sintetis) 



C. Penugasan 

 

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi di atas, maka kerjakan 

tugas berikut : 

1. Anda ditugaskan untuk mencari informasi tentang Bahan Tambahan Penyedap 

Rasa dan Aroma yang digunakan dalam pengolahan produk perikanan, dan 

kelompokan bahan tambahan penyadap rasa dan aroma tersebut merupakan 

bahan tambahan penyedap rasa alami atau buatan (sitetis). 

Petunjuk jawaban penugasan 

Untuk mengerjakan tugas tersebut di atas, anda harus mempelajari kegiatan 

belajar Kelompok Bahan Tambahan Penyedap Rasa dan Aroma 

 

 

D. Tes Formatif 

1. Jelaskan pengertian Bahan Tambahan Penyedap Rasa dan Aroma 

berdasarkan Permenkes no. 722/MENKES/PER/IX/88 

2. Berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa dan Australia, 

ada tiga jenis penyedap rasa, sebutkan. 

3. Jelaskan tujuan penggunaan penyedap rasa dalam pengolahan pangan  

4. Sebutkan minimal 3 bahan penyedap rasa alami dan fungsinya 

5. Sebutkan minimal 4 senyawa bahan pemberi aroma yang biasa digunakan 

untuk menambah cita rasa makanan dan aroma yang dihasilkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kegiatan Belajar 7 

KELOMPOK BAHAN TAMBAHAN PENGMULSI, PEMANTAP DAN PERENYAH 

 

Indikator  :  Taruna mampu menjelaskan kelompok bahan tambahan pengemulsi, 

pemantap dan pengental 

A. Uraian Materi 

 

A. Pengemulsi (Emulsifier) 

Emulsi adalah suatu sistem yang terdiri atas dua fase cairan yang tidak saling 

melarut. Emulsi biasanya terbagi atas 3 bagian utama yaitu: 

1. Bagian yang terdispersi yang terdiri dari butir-butir yang biasanya terdiri dari 

lemak. 

2. Media pendispersi yang juga dikenal sebagai continuous phase, yang biasanya 

terdiri dari air. 

3. Emulsifier yang berfungsi menjaga agar butir minyak tadi tetap tersuspensi 

dalam air. 

Pengemulsi atau Emulsifier adalah bahan tambahan pangan yang berfungsi 

sebagai pencegah terpisahnya antara dua cairan yang berbeda (seperti minyak dan 

air). Daya kerjanya terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya bentuk 

molekul yang mampu terikat oleh dua jenis cairan serta dapat membantu terbentuknya 

sistem dispensi yang homogen pada makanan. 

Fungsi pengemulsi atau emulsifier atau surfaktan dalam bahan pangan dapat 

dikelompokkan menjadi 3 golongan utama: 

a) Mengurangi tegangan permukaan pada minyak dan air sehingga mendorong 

terbentuknya emulsi dan keseimbangan antara fase minyak, air, dan 

pengemulsi. Dimana keseimbangan ini akan memantapkan emulsi. 

b) Mengubah sifat-sifat tekstur awetan dan sifat-sifat reologi produk pangan melalui 

pembentukan senyawa kompleks dengan komponen-komponen pati dan 

protein. 

c) Memperbaiki tekstur dan produk pangan yang bahan utamanya lemak dengan 

mengendalikan keadaan polimer lemak. 



Kekuatan emulsifier berbeda-beda, beberapa emulsifier yang mudah diperoleh 

adalah kuning telur; albumin, lesitin, pectin, kasein, pasta kanji, dll. Diantara produk 

olahan pangan yang memanfaatkan pengemulsian adalah mayonnaise, frenc 

dressing (salah satu salad dressing), krim keju, susu, mentega, margarin, dan 

shortening. 

Emulsifier adalah senyawa yang mempunyai aktivitas permukaan sehingga dapat 

menurunkan tegangan permukaan antara udara-cairan dan cairan-cairan yang terdapat 

dalam sistem makanan. Daya kerja emulsifier mampu menurunkan tegangan 

permukaan yang dicairkan oleh bagian lipofilik (non polar) dan hidrofilik (polar) yang 

terdapat pada struktur kimianya. Emulsifier apabila lebih terikat pada air atau lebih larut 

dalam air (polar) maka dapat membantu terjadinya dispersi minyak dalam air sehingga 

terjadilah emulsi minyak dalam air (o/w) contohnya pada susu. Bahan pangan yang 

dalam pembuatannya ditambahkan susu sebagai emulsifier akan menghasilkan 

tekstur, aroma, dan rasa yang lebih bagus dibandingkan dengan bahan pangan yang 

sama yang tidak ditambahkan emulsifier susu. Emulsifier susu bubuk dapat membuat 

tekstur zat terdispersi menjadi lunak, butiran zat terdispersi menjadi halus, dan 

meningkatkan kemantapan emulsi. Emulsifier yang lebih larut dalam minyak (nonpolar) 

menyebabkan terjadinya emulsi dalam minyak (w/o) contohnya pada mentega dam 

margarin. 

Secara umum emulsifier dibedakan menjadi emulsifier alami dan emulsifier 

buatan. 

1. Emulsifier Alami 

Pengemulsi alami dibuat dari bahan-bahan yang berasal dari alam, misalnya: 

Telur (kuning telur dan putih telur), kedelai, tepung kanji dan susu bubuk. 

2. Emulsifier Buatan 

Emulsifier buatan yang terdiri dari monogliserida, misalnya gliseril monostearat. 

Contoh emulsifier buatan yaitu CMC (carboxyl methyl cellulose), dan lain 

sebagainya. 

Keuntungan Emulsifier 

1. Lebih ekonomis 

2. Bahan telur bisa dikurangi 

3. Pengocokan bisa dilakukan dalam waktu singkat 

4. Membuat cake lebih halus 



Kerugian Emulsifier 

Kerugiannya yaitu jika penggunaan emulsifier terlalu banyak akan menyebabkan kue 

menjadi kurang enak rasanya. 

 

B. Pengental dan Pemantap 

Pengentalan merupakan proses untuk menghilangkan sebagian air pada produk 

pangan cair. Tujuan pengentalan adalah mengurangi sejumlah air sehingga 

menurunkan volume produk. Dengan turunnya volume produk pangan ini, maka akan 

memudahkan transportasi dan penyimpanan. Pengental merupakan bahan tambahan 

makanan yang dapat membantu terbentuknya bentuk atau memantapkan sistem 

dispersi yang homogen pada makanan. Pengental yaitu bahan tambahan yang 

digunakan untuk menstabilkan, memekatkan atau mengenal kan makanan yang 

dicampurkan dengan air,sehingga membentuk kekentalan tertentu.  

Bahan tambahan makanan ini biasanya ditambahkan pada makanan yang 

mengandung air dan minyak, misalnya saus selada, margarine dan es krim. Contoh 

bahan pengental yaitu telur, lesitin, kedelai, pati, susu bubuk, agar-agar dan beberapa 

pengental buatan seperti xantha gum, karagenan, dan CMC Na (natrium karboksil metil 

selulosa),  

Pemantap adalah bahan tambahan pangan yang berfungsi emulsifiers 

diantaranya adalah gum arab yang biasanya dimanfaatkan sebagai emulsi cita rasa 

minuman ringan. Zat Pemantap adalah salah satu jenis zat adiktif yang ditambahkan 

sehingga mengikat ion logam sebagai memantapkan warna, aroma fan serat makanan. 

Beberapa  jenis pemantap yang umumnya dibuat dari garam antara lain yaitu 

CaCl2, Ca-sitrat, CaS04, Ca-laktat, Ca-monofosfat. Pemantap ini biasa digunakan 

dalam pembuatan pikel ketimun dengan melarutkan garam tersebut dalam larutan 

garam sebelum fermentasi agar tekstur yang dipoeroleh tetap renyah dan keras.  

Pada proses pengolahan, pemanasan, atau pembekuan dapat melunakkan 

sayuran sehingga menjadi lunak yang sebelumnya ‟tegar‟. Hal ini karena komponen 

penyusun dinding sayuran tersebut yang disebut pektin. Agar tetap menjadi ‟tegar‟, 

maka ditambahkan zat pemnatap yang umumnya dibuat dari garam seperti  CaCl2, Ca-

sitrat, CaS04, Ca-laktat, dan Ca-monofosfat, namun sayangnya rasanya pahit dan sulit 

larut. 

 



 

C. Standar Penggunaan Bahan Tambahan Pengemulsi, Pemantap, dan 

Pengental 

Emulsifier, stabilizer dan thickener berarti suatu bahan yang dapat membantu 

dalam pembentukan atau stabilisasi sistem disperse homogenous makanan. Berikut ini 

adalah standar penggunaan beberepa jenis bahan pengemulsi, pemantap, dan 

pengental dapat dilihat pada tabel 5 

Tabel 5. Standar Penggunaan Beberapa Jenis Bahan Pengemulsi,                  
Pemantap, dan Pengental 

No Nama Bahan Tambahan 
Makanan 

Jenis/Bahan Makanan Batas 
Maksimum 

Penggunaan Bahasa 
Indonesia 

Bahasa Inggris 

1 Agar Agar 1. Es krim  
2. Yoghurt  
3. Sediaan keju 

olahan 
4. Sardin dan ikan 

sejenis sardin 
kalengan 

5. Kaldu 

10 g/kg 
5 g/kg 
8 g/kg 
 
20 g/kg 
 
 
 
Secukupnya. 

2 Amonium 
Alginat 

Amonium 
Alginate 

1. Es krim dan 
sejenisnya 

2. Yoghurt  
3. Keju  
4. Sediaan keju 

olahan 
5. Sayur kalengan 

mengandung 
mentega, lemak 
dan minyak 

6. Acar ketimun 
dalam botol 

 

10 g/kg 
 
5 g/kg 
5 g/kg 
8 g/kg 
 
10 g/kg 
 
 
 
 
 
500 mg/kg 

3 Asam Alginat Alginic Acid 1. Sardin dan ikan 
sejenis sardin 
kalengan 

2. Keju 

20 g/kg 
 
 
 
5 g/kg 

4 Asetil Dipati 
Adipat 

Acetylated 
Distarch 
Adipate 

1. Yoghurt  
2. Kaldu  

10 g/kg 
Secukupnya. 

5 Asetil Dipati 
Gliserol 

Acetylated 
Distarch 

1. Es krim dan 
sejenisnya 

30 g/kg 
 



Glycerol 2. Sardin dan sejenis 
sardin kalengan 

3. Sayur kalengan 
yang mengandung 
mentega, lemak 
dan minyak 

4. Makanan bayi 
kalengan 

20 g/kg 
 
 
10 g/kg 
 
 
 
 
 
 
60 g/kg. 

6 Dekstrin, Pati 
Gosong, 
Putih dan 
Kuning 

Dextrins, 
Roasted Starch 

1. Es krim dan 
sejenisnya 

2. Yoghurt  
3. Keju 
4. Kaldu  

30 g/kg. 
10 g/kg 
5 g/kg 
secukupnya 

7 Dikalsium 
Fosfat 

Calcium 
Hydrogen 
Phosphate; 
Calcium 
Phosphate, 
Dibasic 

1. Sedian keju olahan 
2. Susu evaporasi; 

susu kental manis; 
Krim 

3. Susu bubuk; krim 
bubuk. 

9 g/kg 
2 g/kg 
 
5 g/kg 
 
 

8 Dinatrium 
fosfat 

Disodium 
Diphosphate; 
Disodium 
Phyrophosphate 

Sediaan keju olahan 9 g/kg 

9 Gelatin Gelatin 1. Yoghurt 
2. Keju 
3. Sediaan keju 

olahan 

10 g/kg 
5 g/kg 
8 g/kg 

10 Gom Arab Gum Arabic 1. Yoghurt 
2. Sardin dan sejenis 

sardin kalengan 
3. Sayur kalengan 

yang mengandung 
mentega, lemak 
dan minyak 

5 g/kg 
10 g/kg 
 
10 g/kg 

11 Gom Guar Guar Gum 1. Yoghurt 
2. Sardin dan sejenis 

sardin kalengan 
3. Sayur kalengan 

yang mengandung 
mentega, lemak 
dan minyak 

5 g/kg 
20 g/kg 
 
10 g/kg 
 
 

12 Gom Kacang 
Lokus 

Carob Bean 
Gum; Locust 
Bean Gum 

1. Yoghurt 
2. Sardin dan sejenis 

sardin kalengan 

5 g/kg 
20 g/kg 

13 Hidroksipropil 
Dipati Fosfat 

Hydroxiprophyl 
Distarch 
Phosphate 

Sardin dan ikan 
sejenis sardin 
kalengan 

20 g/kg 



14 Kalium 
Alginat 

Pottasium 
Alginate 

Sardin dan ikan 
sejenis sardin 
kalengan 

20 g/kg 

15 Karagenan Carrageenan 1. Es krim dan 
sejenisnya 

2. Yoghurt 
3. Susu evaporasi 
4. Sardin dan ikan 

sejenis sardin 
kalengan 

10 g/kg 
 
5 g/kg 
150 mg/kg 
 
20 g/kg 

16  Lesitin Lecithins 1. Es krim 
2. Keju 
3. Sereal  

5 g/kg 
5 g/kg 
15 g/kg 

17 Natrium 
Karboksi 
Metil 
Selulosa 

Sodium 
Carboxymethyl 
Celulose 

Sardin dan ikan 
sejenis sardin 
kalengan 

20 g/kg 

18 Natrium Sitrat Sodium Citarte  Daging olahan. 
Daging awetan, kaldu 

secukupmya 

19 Pektin Pectin Sardin dan ikan 
sejenis sardin 
kalengan 

20 g/kg 

20 Asam 
Benzoat 

Benzoic Acid Makanan 1 kg 

21 Belerang 
Dioksida 

Sulfur Dioxide 1. Jem dan jeli; 
marmalade 

2. Sosis  

100 mg/kg 
 
450 mg/kg 

22 Kalium 
Bisulfit 

Pottasium 
Bisulphyte 

Udang Beku 100 mg/kg 
(mentah) 
30 mg/kg 
(masak) 

23 Kalium Nitrit Pottasium 
Nitrite 

Daging olahan, daging 
awetan,  

125 mg/kg 

24 Natrium 
Benzoat 

Sodium 
Benzoate 

1. Jem dan jeli 
2. Kecap 
3. Makanan lain 

1 g/kg 
600 mg/kg 
1 g/kg 

25 Natrium Nitrit Sodium Nitrite Korned kalengan 50 mg/kg 

Sumber: Peraturan Menkes RI No 722/MENKES/PER/IX/88 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulannya adalah apa yang dimaksud dengan pengemulsi, pemantap dan 

pengental adalah suatu bahan tambahan pangan yang digunakan untuk sistem 

dispersi yang homogen pada makanan. Dimana fungsinya didalam bidang pangan 

adalah untuk memantapkan emulsi lemak dan air, sehingga produk akan tetap stabil, 

tidak terpisah antara bagian lemak dan air serta akan mempunyai tekstur yang 

kompak. 



Kegiatan Belajar 8 

KELOMPOK BAHAN TAMBAHAN PENGEMBANG 

 

Indikator  :  Taruna mampu menjelaskan kelompok Bahan Tambahan Pengembang 

A. Uraian Materi 

 

A. Pengertian dan Fungsi Bahan Pengembang 

Dalam kehidupan sehari-hari sering sekali kita mengkonsumsi makanan-

makanan seperti roti, bolu serta berbagai jenis kue. Dimana dalam makanan tersebut 

terkandung bahan pengembang agar makanan tersebut menjadi lebih mengembang 

atau naik. Bahan pengembang seringkali disebut orang dengan nama Baking Powder 

dan Baking Soda. Malahan ada yang menyebutnya Natrium Bicarbonate, Bicarbonat 

Natricus, Sodium Bicarbonate. Semua istilah tersebut sebenarnya mengacu pada satu 

bahan, yaitu bahan pengembang.  

Pengembang adonan merupakan salah satu zat aditif makanan yaitu bahan 

yang sengaja ditambahkan dan dicampurkan sewaktu pengolahan makanan untuk 

memantapkan bentuk dan rupa hasil pengolahan. Pengembang merupakan bahan 

kimia yang digunakan untuk mengembangkan adonan. Prinsipnya, pengembang 

merupakan senyawa yang dapat melepaskan gas di dalam adonan pada suhu dan 

kadar air yang sesuai. Pada proses pemanggangan, gas dari bahan pengembanhg 

dilepaskan. Gas yang dilepaskan, Bersama-sama dengan udara dan uap air yang 

mengembang karena panas, terperangkap di dalam struktur adonan yang 

menghasilkan produk akhir yang bersifat berongga. 

 

B. Jenis dan Karakteristik Bahan Pengembang 

Bahan pengembang adonan dapat di bagi menjadi 2 yaitu : 

a) Bahan pengembang mikroorganisme misalnya ragi atau starter. 

b) Bahan pengembang kimiawi: Garam bikarbonat dan karbonat dari natrium 

(natrium bikarbonat), ammonium (ammonium bikarbonat) dan kalium (kalium 

bikarbonat), serta baking powder, dekstrin, glukone delta lakton, dan pati asetat 

(starch acetate) 

 

 



1. Ragi 

Ragi, atau dalam bahasa Inggris disebut starter, merupakan inokulum yang 

ditambahkan ke dalam suatu substrat sehingga substrat tersebut akan berubah, atau 

mengalami fermentasi. Pada umumnya, ragi yang digunakan oleh orang Indonesia 

untuk membuat makanan fermentasi, seperti tape dan tempe, mengandung lebih dari 

satu jenis mikroorganisme, baik khamir, kapang, maupun bakteri. Khamir, atau yeast 

dalam bahasa Inggris, adalah mikroorganisme uniseluler yang masuk ke dalam 

Kingdom Fungi. Anggota kingdom tersebut lainnya yang membentuk jaringan hifa 

(miselium) disebut kapang (mould), sedangkan yang membentuk badan buah (fruiting 

body) yang terlihat jelas oleh mata disebut cendawan (mushroom).  

Pada roti, Ragi ini akan bekerja bila ditambahkan dengan gula dan kondisi suhu 

yang hangat. Kandungan karbondioksida yang dihasilkan akan membuat suatu 

adonan menjadi mengembang dan terbentuk pori-pori. Ada 2 jenis ragi yang ada 

dipasaran yaitu: 

a) Ragi kering.  

Jenis ragi kering ini ada yang berbentuk butiran kecil - kecil dan ada juga yang 

berupa bubuk halus (Gambar 1). Jenis ragi yang butirannya halus dan berwarna 

kecokelatan ini umumnya digunakan dalam pembuatan roti. Lain halnya dengan ragi 

kering jauh lebih praktis dalam penggunaannya.Aroma yang dihasilkannya pun tidak 

terlalu cocok karena memang khusus untuk pembuatan roti.Dalam penggunaannya, 

hampir semua orang lebih suka menggunakannya karena tinggal dicampur dengan 

adonan.Ragi roti bisa diperoleh dipasar tradisional, swalayan, ataupun toko bahan kue. 

Ragi kering yang terbentuk butiran dan bubuk ini bisa membuat adonan roti menjadi 

mengembang, empuk dan mulur.Untuk pemakaiannya, ragi kering bentuknya butiran 

harus dicampur dengan air hangat dan gula agar terbentuk 'adonan biang' sebelum 

dicampur dengan adonan tepung. Sedangkan ragi kering yang bentuknya butiran halus 

atau ragi instan, cara pemakaiannya bisa langsung dicampur dalam adonan tepung, 

gula, air dan bahan lainnya. 

Ragi ini berupa butiran kering dengan aroma yang khas. Ragi jenis ini akan 

berfungsi setelah dilarutkan ke dalam air hangat kuku selama 10-30 menit dengan 

perbandingan 1 bagian ragi dengan 4 bagian air.  



 

Gambar 1. Ragi Kering 
b) Ragi Padat  

Ragi padat yang bentuknya bulat pipih, sering digunakan dalam pembuatan 

tapai sehingga banyak orang menyebutnya dengan ragi tapai (Gambar 2). Ragi ini 

dibuat dari tepung beras, bawang putih dan kayu manis yang diaduk hingga halus, lalu 

disimpan dalam tempat yang gelap selama beberapa hari hingga terjadi proses 

fermentasi. Setelah tumbuh jamur yang berwarna putih susu kemudian ragi ini dijemur 

kembali hingga benar - benar kering. Ragi padat memiliki aroma yang sangat tajam 

dengan aroma alkohol yang sangat khas.Ragi tapai banyak dijumpai dipasar tradisional 

bagian rempah atau bumbu dapur.Ragi padat, selain dimanfaatkan untuk fermentasi 

pembuatan tapai terkadang juga untuk mengempukan ikan atau membuat pindang 

bandeng.Dalam penggunaannya, ragi padat harus dihaluskan sebelum ditaburkan 

dalam bahan lainnya. Ragi padat, selain dimanfaatkan untuk fermentasi pembuatan 

tapai terkadang juga untuk mengempukan ikan atau membuat pindang bandeng. 

Dalam penggunaannya, ragi padat harus dihaluskan sebelum ditaburkan dalam bahan 

lainnya. Dengan memperhatikan aktivitas yeast yang sangat reaktif dan beragam 

terhadap bahan makanan, maka dapat dikatakan yeast mempunyai potensi yang besar 

selain sebagai agen fermentasi, dapat memberi perubahan yang sangat signifikan baik 

dalam rasa, aroma maupun tekstur dari pangan tersebut.  

Seperti namanya, ragi jenis ini memiliki kandungan air cukup tinggi yang 

mengakibatkan umur simpannya menjadi singkat. Ragi ini harus disimpan pada suhu 

maksimal 1°C. Cara menggunakannya yaitu dengan diremas-remas terlebih dahulu, 

lalu dicampur ke dalam adonan roti.  



 

Gambar 2. Ragi Padat 

2. Kalium hidrogen karbonat (Potassium hydrogen carbonate) 

Kalium bikarbonat digunakan sebagai pngembang makanan, pengobatan, dan 

industri bahan pemadam api. 

3. Amonium hidrogen karbonat (Ammonium hydrogen carbonate) 

Ammonium bikarbonat digunakan sebelum abad ke-18 sebelum penemuan 

baking soda. Senyawa ini juga dikenal sebagai tanduk rusa atau “baker‟s ammonia” 

adalah bubuk kimia putih yang umumnya digunakan sebagai pengembang dalam 

adonan roti. Zat kimia ini membuat adonan roti mengembang akibat produksi 

gelembung udara saat adonan dipanggang. Ketika ammoinum bikarbonat ditambahkan 

ke adonan dan terkena panas dari oven, maka suhu tinggi akan mulai mengaktifkan 

bahan kimia dan menimbulkan reaksi. Reaksi ini secara bertahap menghasilkan gas 

amonia dala adonan. Gas ammonia ini akan menghasilkan gelembung kecil sehingga 

membuat roti lebih ringan dan lebih empuk. Tanpa menggunakan pengembang roti 

akan menjadi terlalu padat. Namun penggunaan ammonium bikarbonat yang 

berlebihan dapat menyebabkan adonan terasa pahit. 

4. Glukono delta lakton (Glucono delta lactone) 

Glukono delta lakton (GDL) memiliki rumus C6H10O6.  GDL  ialah zat aditif 

makanan yang terjadi secara alami yang  digunakan sebagai sekuestran, pengatur 

keasaman atau pengawet, atau bahan ragi. GDL ialah suatu lakton (ester siklik) dari 

asam D-glukonat. GDL murni adalah suatu serbuk Kristal berwarna putih dan tidak 

berbau. 

5. Dekstrin 

Dekstrin adalah produk hidrolisa zat pati, berbentuk zat amorf berwarna putih 

sampau kekuning-kuningan (SNI, 1989). Desktrin merupakan produk degradasi pati 

sebagai hasil hidrolisis tidak sempurna pati dengan katalis asam atau enzim pada 



kondisi yang dikontrol. Dekstrin umumnya berbentuk bubuk dan berwarna putih 

sampau kuning keputihan. 

Dextrin larut dalam air dingin dan larutannya bila direaksikan dengan alcohol 

atau Ca/BaOH akan menghasilkan endapat dextrin yang bentuknya tidak beraturan. 

Sebagai padatan, dextrin tersedia dalam bentuk tepung, tidak larut dalam alkohol dan 

pelarut-pelarut netral lain. Dextrin juga dapat membentuk larutan kental yang 

mempunyai sifat adhesive kuat.  

Tabel 6. Sifat-sifat Mutu Pirodextrin 

Jenis 
Pirodextrin 

Kadar Ai 
(%) 

Warna Kelarutan 
 

Gula 
Pereduksi 

(%) 

Derajat 
percabangan 

(%) 

Dextrin 
putih 

  2-5    putih-coklat       60-95     10-12      2-3 
 

Dextrin 
Kuning 

<2     putih-krem     min-100              1-4                banyak 
 

British Gum    <2            tan-coklat     min-100     sedikit 20-25 

Sumber : Wurzburg (1989) 

6. Natrium Karbonat 

Natrium karbonat (juga dikenal sebagai soda cuci dan soda abu), Na2CO3, 

adalah garam natrium dari asam karbonat yang mudah larut dalam air. Natrium 

karbonat murni berwarna putih, bubuk tanpa warna yang menyerap embun dari udara, 

punya rasa alkalin/pahit, dan membentuk larutan alkali yang kuat. "Soda kaca" ini 

mudah larut dalam air, jadi kalsium karbonat ditambah pada campuran yang belum 

mencair untuk menghasilkan kaca yang diproduksi tidak mudah larut dalam air. Jenis 

kaca ini disebut kaca soda kapur, "soda" untuk natrium karbonat dan "kapur" untuk 

kalsium karbonat. 

Dapat digunakan sebagai tambahan pangan (E500) yaitu pengatur keasaman, 

anti-lengket pada kue, pengembang, dan penstabil. Salah satu bahan dari kansui (かん

水), larutan untuk memberikan mi ramen karakter rasa dan tekstur khusus. Di Tiongkok, 

biasa dipakai untuk mengganti air alkali untuk bahan kue bulan tradisional Kanton, dan 

beberapa roti dan mi Tiongkok. Digunakan dalam pasta gigi, sebagai pembentuk busa 

dan abrasi, dan sementara menaikkan pH mulut. Karakteristik Natrium Karbonat dapat 

dilihat pada tabel 7 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Natrium
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_karbonat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalsium_karbonat
https://id.wikipedia.org/wiki/Ramen
https://id.wikipedia.org/wiki/Tiongkok
https://id.wikipedia.org/wiki/Kue_bulan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kanton
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasta_gigi


Tabel 7. Karakteristik Natrium Karbonat 

Sifat 

Rumus kimia  CNa2O3 

Massa molar  105,99 g·mol−1 

Penampilan Padatan putih 

Bau  Tidak berbau 

Densitas  2,54 g/cm3 (anhidrat) 
2,25 g/cm3 (monohidrat) 
1,51 g/cm3 (heptahidrat) 
1,46 g/cm3 (dekahidrat) 

Titik lebur  852 °C (1566 °F) (anhidrat)  
100 °C (212 °F) dekomposisi (monohidrat) 
33,5 °C (92,3 °F) dekomposisi (heptahidrat) 
32 °C (90 °F) dekomposisi (dekahidrat) 

Kelarutan dalam 
air  

Dekahidrat: 
7 g/100 mL (0 °C) 
16.4 g/100 mL (15 °C) 
34.07 g/100 mL (27.8 °C) 
Heptahidrat: 
48.69 g/100 mL (34.8 °C) 
Monohidrat: 
50.31 g/100 mL (29.9 °C) 
48.1 g/100 mL (41.9 °C) 
45.62 g/100 mL (60 °C) 
43.6 g/100 mL (100 °C)[2] 

Kelarutan  Tidak larut dalam etanol, aseton 
Larut dalam gliserol, dimetilformamida 

 

7. Soda Kue (Natrium Bikarbonat) 

Natrium bikarbonat (disebut juga sebagai soda kue [bahasa Inggris: baking 

soda], sodium bikarbonat, natrium hidrogen karbonat) adalah senyawa kimia dengan 

rumus NaHCO3 (Gambar 8.4). Dalam penyebutannya kerap disingkat menjadi bicnat. 

Senyawa ini termasuk kelompok garam dan telah digunakan sejak lama. Senyawa ini 

merupakan kristal yang sering terdapat dalam bentuk serbuk (Gambar 8.3). Natrium 

bikarbonat larut dalam air. Senyawa ini digunakan dalam roti atau kue karena bereaksi 

dengan bahan lain membentuk gas karbon dioksida, yang menyebabkan roti 

"mengembang".  

https://id.wikipedia.org/wiki/Rumus_kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Massa_molar
https://id.wikipedia.org/wiki/Bau
https://id.wikipedia.org/wiki/Massa_jenis
https://id.wikipedia.org/wiki/Titik_lebur
https://id.wikipedia.org/wiki/Larutan_berair
https://id.wikipedia.org/wiki/Larutan_berair
https://id.wikipedia.org/wiki/Natrium_karbonat#cite_note-sioc-2
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelarutan
https://id.wikipedia.org/wiki/Etanol
https://id.wikipedia.org/wiki/Aseton
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Rumus_kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Garam_(kimia)
https://id.wikipedia.org/wiki/Kristal
https://id.wikipedia.org/wiki/Larutan
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Roti
https://id.wikipedia.org/wiki/Kue
https://id.wikipedia.org/wiki/Gas
https://id.wikipedia.org/wiki/Karbon_dioksida


 

Gambar 3. Natrium Bikarbonat 

Senyawa ini bermanfaat dalam mengembangkan produk roti, kue dan biskuit 

tanpa proses peragian. Soda kue dapat bereaksi dengan pemanasan (masak) dan 

dengan zat asam. Soda kue hanya cocok ditambahkan pada makanan yang juga 

menambahkan asam/zat pH rendah pada adonannya seperti pada butter milk, yougurt, 

coklat, air jeruk, atau cuka. Jika pada adonan kue atau roti tersebut menggunakan 

soda kue tanpa zat asam, maka akan bertambah sedikit rasa pahit logam, rasa sabun, 

dan sedikit berwarna kuning dikarenakan menghasilkan zat Natrium Bikarbonat 

(Na2CO3). Reaksi kimia saat pemanasan larutan baking soda tanpa zat asam yang 

mengeluarkan gas CO2 di atas suhu 80 °C (180 °F): 

 

Gambar 4. Struktur Kimia Natrium Bikarbonat. 

Jika dalam adonan roti atau kue tidak mengandung zat asam atau sedikit asam 

maka soda kue dapat diganti dengan baking powder. Baking powder adalah soda kue 

yang sudah ditambah dengan zat asam tambahan, zat penstabil, serta zat lain guna 

memaksimalkan proses memasak, tanpa meninggalkan rasa sedikit rasa pahit logam, 

rasa sabun dan sedikit berwarna kuning. Saat menambahkan asam, bahan alkali 

seperti susu murni atau cokelat sering ditambahkan ke makanan panggang untuk 

menghindari rasa asam berlebih dari asam yang ditambahkan. 

8. Baking Powder 

Baking powder adalah bahan pengembang (leavening agent) yang terdiri dari 

campuran sodium bicarbonat, satu atau lebih bahan pengembang lainnya seperti 

sodium aluminium fosfat atau monocalcium fosfat serta bahan yang bersifat inert 

seperti pati. Bahan yang bersifat inert ini ditambahkan pada campuran tersebut untuk 

menjaga komponen- komponen campuran tersebut tidak terpisah secara fisik serta 



meminimalkan terjadinya reaksi yang premature. Proses atau sumber bahan yang 

digunakan untuk menghasilkan baking powder dari segi kehalalannya aman. Baking 

powder tidak hanya terdiri dari sodium karbonat saja, tetapi di dalamnya terdapat juga 

bahan pengasam (krim tartar) dan bahan pengering (biasanya pati) 

Ada dua jenis baking powder yang tersedia antara lain: 

a) single-acting baking powder. Single-acting baking powder akan bersifat aktif jika 

dicampur dengan air dan bereaksi hanya dalam satu tahap saja, Single-acting 

baking powder yang biasa disebut baking powder saja diaktifkan oleh cairan 

adonan, jadi adonan dengan bahan ini harus segera dipanggang 

sesudahpengadukan/pencampuran/mixing. 

b) Double-acting powders atau biasa disingkat BPDA (baking powder double action) 

bereaksi dalam dua tahap dan dapat bertahan beberapa saat (menunggu giliran) 

sebelum dipanggang. Reaksi pertama adalah ketika baking powder ditambahkan ke 

adonan dan menjadi terbasahi.Asam bereaksi dengan soda menghasilkan gas 

karbondioksida.Reaksi ke dua terjadi saat adonan diletakkan di dalam oven.Sel-sel 

gas mengembang dan menyebabkan adonan naik. Karena reaksi yang terjadi ada 2 

tahap itulah adonan bisa mengantri di luar oven selama kurang lebih 15-20 menit 

tanpa kehilangan daya kembangnya. 

 

9. Pati Asetat (Starch Acetate) 

Pati asetat adalah pati termodifikasi secara kimia yang dilakukan pada pati alami 

dengan proses asetilasi dengan menambahkan gugus fungsional baru yaitu gugus 

asetil sehingga dapat mempengaruhi sifat fisikokimia pati. 

 

C. Standar Penggunaan Bahan Pengembang 

Menurut ketentuan yang berlaku, penggunaan beberapa BTP pada produk 

pangan tertentu dinyatakan dengan batas maksimum CPPB. Batas maksimum CPPB 

adalah jumlah bahan tambahan pangan yang diizinkan terdapat pada pangan dalam 

jumlah secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Dalam 

hal ini untuk BTP yang mempunyai batas maksimum CPPB, industri PSS dan IRTP 

disarankan untuk menggunakan BTP tersebut seminimal mungkin. 



CPPB Pangan Siap Saji Prinsip CPPB untuk PSS diantaranya adalah: a. 

mencegah tercemarnya PSS oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang 

menganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan; b. mencegah, mengurangi, 

mengendalikan proses antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan 

tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan serta 

cara penyajian; c. mematikan atau mencegah hidupnya mikroba patogen, serta 

mengurangi jumlah mikroba lainnya. 20 Secara rinci, CPPB PSS terdapat pada 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 236/Menkes/Per/IV/1997 

Tentang Persyaratan Kesehatan Makanan Jajanan. 

Pengaturan terkait CPPB-IRT telah tertuang dalam Peraturan Kepala Badan 

POM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan 

yang Baik untuk Industri Rumah Tangga. CPPB-IRT ini menjelaskan persyaratan yang 

harus dipenuhi tentang penanganan pangan di seluruh mata rantai produksi mulai dari 

bahan baku sampai produk akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kegiatan Belajar 9 

KELOMPOK BAHAN TAMBAHAN PERENYAH 

 

Indikator  :  Taruna mampu menjelaskan kelompok Bahan Tambahan Perenyah 

A. Uraian Materi 

 

A. Sodium Acid Pyrophosphate (SAPP) 

Disodium pyrophosphate atau sodium acid pyrophosphate 

(SAPP) adalah senyawa anorganik yang terdiri dari kation natrium dan anion pirofosfat, 

berupa padatan putih yang larut dalam air yang berfungsi sebagai 

agen penyangga dan pengkelat, dan banyak diaplikasi dalam industry makanan. Ketika 

mengkristal dari air, ia membentuk heksahidrat, tetapi mengalami dehidrasi di atas 

suhu kamar.  Disodium pirofosfat adalah zat ragi populer yang ditemukan dalam bubuk 

kue. Ini berikatan dengan natrium bikarbonat untuk melepaskan karbon dioksida. 

Karena residu fosfat yang dihasilkan memiliki rasa yang tidak enak, SAPP 

biasanya digunakan pada kue yang sangat manis yang menutupi rasa yang tidak enak.  

Disodium pirofosfat dan natrium dan kalium polifosfat lainnya banyak digunakan 

dalam pengolahan makanan; dalam skema nomor E , secara kolektif yaitu E450. Di 

Amerika Serikat, itu diklasifikasikan sebagai “secara umum diakui aman” (GRAS) untuk 

penggunaan makanan. Dalam makanan laut kalengan, digunakan untuk 

mempertahankan warna. Dalam baking powder, ini sering diberi label sebagai food 

additive E450. Dalam daging yang diawetkan , ia mempercepat konversi natrium nitrit 

menjadi nitrit (NO 2 
- ) dengan membentukzat antara asam nitrat (HONO), dan dapat 

meningkatkan kapasitas menahan air. Disodium pirofosfat juga ditemukan 

dalam kentang goreng beku dan produk kentang lainnya, yang digunakan untuk 

menjaga warna kentang agar tidak menjadi gelap.  

SAPP (Sodium acid pyrophosphate) adalah bahan pengembang makanan yang 

pada umumnya digunakan bersamaan dengan baking soda. SAPP banyak digunakan 

sebagai bahan perenyah makanan, seperti gorengan, bakso goreng, ayam goreng, dan 

lainnya. 

 

 

https://x2zkom3ctwgbm5pgxgdqswjlfq-nqtbbxgkbb4p4-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Inorganic_compound
https://x2zkom3ctwgbm5pgxgdqswjlfq-nqtbbxgkbb4p4-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Pyrophosphate
https://x2zkom3ctwgbm5pgxgdqswjlfq-nqtbbxgkbb4p4-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Buffering_agent
https://x2zkom3ctwgbm5pgxgdqswjlfq-nqtbbxgkbb4p4-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Chelation
https://x2zkom3ctwgbm5pgxgdqswjlfq-nqtbbxgkbb4p4-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Leavening_agent
https://x2zkom3ctwgbm5pgxgdqswjlfq-nqtbbxgkbb4p4-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Baking_powder
https://x2zkom3ctwgbm5pgxgdqswjlfq-nqtbbxgkbb4p4-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Baking_powder
https://x2zkom3ctwgbm5pgxgdqswjlfq-nqtbbxgkbb4p4-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Pyrophosphate#As_a_food_additive
https://x2zkom3ctwgbm5pgxgdqswjlfq-nqtbbxgkbb4p4-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/E_number
https://x2zkom3ctwgbm5pgxgdqswjlfq-nqtbbxgkbb4p4-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/E450_(food_additive)
https://x2zkom3ctwgbm5pgxgdqswjlfq-nqtbbxgkbb4p4-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Generally_recognized_as_safe
https://x2zkom3ctwgbm5pgxgdqswjlfq-nqtbbxgkbb4p4-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Cured_meat
https://x2zkom3ctwgbm5pgxgdqswjlfq-nqtbbxgkbb4p4-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Sodium_nitrite
https://x2zkom3ctwgbm5pgxgdqswjlfq-nqtbbxgkbb4p4-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Nitrite
https://x2zkom3ctwgbm5pgxgdqswjlfq-nqtbbxgkbb4p4-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Nitrous_acid
https://x2zkom3ctwgbm5pgxgdqswjlfq-nqtbbxgkbb4p4-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Hash_brown
https://x2zkom3ctwgbm5pgxgdqswjlfq-nqtbbxgkbb4p4-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Potato
https://x2zkom3ctwgbm5pgxgdqswjlfq-nqtbbxgkbb4p4-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Enzymatic_browning


B. Sodium Tripolyphosphate (STPP) 

Sodium triphosphate (STP), juga sodium tripolyphosphate (STPP), atau 

tripolyphosphate (TPP), adalah senyawa anorganik dengan rumus Na 5 P 3 O 10 . Ini 

adalah garam natrium dari penta-anion polifosfat, yang merupakan basa konjugasi 

dari asam trifosfat.  

STPP adalah pengawet untuk makanan laut, daging, unggas, dan pakan ternak., 

dengan nomor, dengan nomor standarisasi E451. Dalam makanan, STPP digunakan 

sebagai pengemulsi dan untuk mempertahankan kelembapan. Badan Pengawas Obat 

dan Makanan Amerika Serikat mencantumkan STPP aman digunakan (GRAS)" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://x2zkom3ctwgbm5pgxgdqswjlfq-nqtbbxgkbb4p4-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Inorganic_compound
https://x2zkom3ctwgbm5pgxgdqswjlfq-nqtbbxgkbb4p4-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Sodium
https://x2zkom3ctwgbm5pgxgdqswjlfq-nqtbbxgkbb4p4-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Polyphosphate
https://x2zkom3ctwgbm5pgxgdqswjlfq-nqtbbxgkbb4p4-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Triphosphoric_acid
https://x2zkom3ctwgbm5pgxgdqswjlfq-nqtbbxgkbb4p4-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Preservative
https://x2zkom3ctwgbm5pgxgdqswjlfq-nqtbbxgkbb4p4-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Compound_feed
https://x2zkom3ctwgbm5pgxgdqswjlfq-nqtbbxgkbb4p4-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Food_and_Drug_Administration
https://x2zkom3ctwgbm5pgxgdqswjlfq-nqtbbxgkbb4p4-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Food_and_Drug_Administration


Kegiatan Belajar 10 

KELOMPOK BAHAN YANG MENGANDUNG ANTIOKSIDAN 

 

Indikator  :  Taruna mampu menjelaskan kelompok Bahan yang Mengandung 

Antioksidan 

A. Uraian Materi 

Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan telah mengalami peningkatan 

pada kurun waktu terakhir ini (Golberg, 1994). Pangan yang diharapkan tidak 

hanya punya rasa yang lezat, tetapi juga mempunyai khasiat yang bermanfaat bagi 

kesehatan, yang disebut dengan istilah pangan fungsional. Pangan fungsional 

adalah bahan pangan yang mengandung senyawa atau komponen yang berkhasiat 

dan bermanfaat bagi kesehatan. 

Dengan pola makan yang beragam kebutuhan zat gizi tubuh dapat dipenuhi, 

karena tidak ada satu pun makanan yang mengandung semua zat gizi dengan 

jenis dan jumlah yang cukup. Semakin beragam bahan pangan yang dikonsumsi, 

semakin lengkap perolehan zat gizi untuk mewujudkan kesehatan yang optimal. 

 

1. Pengertian antioksidan 

Secara kimia senyawa antioksidan adalah senyawa pemberi elektron (elektron 

donor). Secara biologis, pengertian antioksidan adalah senyawa yang dapat 

menangkal atau meredam dampak negatif oksidan. Antioksidan bekerja dengan 

cara mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan 

sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut dapat di hambat (Winarti, 2010). 

Antioksidan dibutuhkan tubuh untuk melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. 

Antioksidan adalah suatu senyawa atau komponen kimia yang dalam kadar atau 

jumlah tertentu mampu menghambat atau memperlambat kerusakan akibat proses 

oksidasi. Tubuh manusia tidak mempunyai cadangan antioksidan dalam jumlah 

berlebih, sehingga apabila terbentuk banyak radikal maka tubuh membutuhkan 

antioksidan eksogen. 

 

2. Manfaat Antioksidan  

Antioksidan penting untuk mempertahankan mutu produk pangan serta kesehatan 

dan kecantikan. Pada bidang kesehatan dan kecantikan, antioksidan berfungsi 



untuk mencegah penyakit kanker dan tumor, penyempitan pembuluh darah, 

penuaan dini, dan lain-lain (Tamat et al. 2007). Antioksidan juga mampu 

menghambat reaksi oksidasi dengan cara mengikat radikal bebas dan molekul 

yang sangat reaktif sehingga kerusakan sel dapat dicegah. Reaksi oksidasi dengan 

radikal bebas sering terjadi pada molekul protein, asam nukleat, lipid dan 

polisakarida (Winarsi, 2007). 

Di bidang industri pangan, antioksidan dapat digunakan untuk mencegah terjadinya 

proses oksidasi yang dapat menyebabkan kerusakan, seperti ketengikan, 

perubahan warna dan aroma, serta kerusakan fisik lainnya (Tamat et al., 2007). 

Antioksidan sangat penting sebagai inhibitor peroksidasi lipid sehingga bisa 

digunakan untuk mencegah terjadinya peroksidasi lipid pada bahan pangan 

Manfaat lain dari antioksidan adalah  

1. Konsumsi Antioksidan Bisa Memperkuat Otot  

Selain untuk mencegah kanker atau menjaga kesehatan kulit antioksidan yang 

terdapat dalam vitamin C dan E juga dapat membantu menjaga kekuatan otot. 

Sebuah penelitian pada orang dewasa membuktikan bahwa asupan vitamin C 

dan E yang cukup dapat meningkatkan kekuatan otot. Asupan makanan yang 

tinggi antioksidan mempunyai peranan penting dalam menjaga fungsi otot pada 

orang dewasa. Resiko utama yang terjadi apabila kekuatan otot menurun adalah 

dapat mengakibatkan cacat atau kerapuhan. Konsumsi vitamin C yang baik 

adalah sebesar 144 miligram dan vitamin E sebesar 11 miligram per hari.  

2. Antioksidan Untuk Menghambat Penuaan (Anti Aging)  

Stress selain menyebabkan penuaan dini (aging) juga meningkatkan risiko 

berbagai penyakit degeneratif yang mengancam seperti diabetes, jantung, 

stroke, gagal ginjal dsb. Hal tersebut dipicu oleh pola makan yang salah, gaya 

hidup yang salah, serta stres yang berkepanjangan baik akibat pekerjaan, 

rumah tangga, maupun lingkungan social. Struktur sel yang berubah turut 

mengubah fungsinya, yang akan mengarah pada proses munculnya penyakit, 

hal tersebut dapat terjadi pada kulit maupun organ yang lain. Dengan demikian 

pada individu yang hidup dengan stres tinggi, pekerjaan yang melelahkan, 

bekerja di bawah paparan sinar matahari dan polusi udara memerlukan 

antioksidan eksogen agar radikal bebas yang berlebihan dapat diperangkap oleh 

antioksidan tersebut. Antioksidan tersebut diperoleh dari bahan makanan yang 

mengandung vitamin C,E, dan betacaroten, serta senyawa flavonoid. 



Antioksidan alami yang terdapat pada sayur dan buah segar yang merupakan 

antioksidan terbaik, selain itu antioksidan dalam bentuk suplemen dapat 

dikonsumsi setiap hari. Konsumsi vitamin A, C dan E sebagai antioksidan dapat 

mencegah penuaan dini dan diberikan sesuai kebutuhan. Beberapa suplemen 

seperti omega-3, alpha lipoic– acid, ubiquinon, arginin, Zinc, juga akan sangat 

membantu proses peremajaan dan memperlambat proses penuaan. 

3. Pencegahan Penyakit  

- Kanker hati oleh aflatoksin B1 (AFB1)  

Aflatoksin B1 diproduksi oleh kapang Aspergillus flavus yang tumbuh pada 

bahan pangan seperti jagung, kacang tanah dapat menyebabkan terjadinya 

kanker hati. Fasilitas gudang tempat penyimpanan hasil pertanian yang kurang 

memadai seperti yang terdapat didaerah yang panas dan lembab seperti yang 

terdapat di negara-negara Asia dan Afrika, hal ini mengakiatkan berkembangnya 

kapang tersebut yang pada akhirnya meningkatnya resiko timbulnya penyakit 

kanker hati (hepatocelluler carcinoma). Klorofil merupakan salah satu 

antioksidan, yang dapat menetralkan beberapa macam oksidan secara in vitro. 

Penelitian telah dilakukan terhadap 180 orang laki-laki di Cina yang mempunyai 

resiko tinggi mengidap penyakit kanker hati karena tingginya AFB1 dan 

tingginya prevalensi penyakit infeksi kronis hepatitis B.  

-  Anti Kanker dan Mengatasi Diabetes  

Likopen merupakan salah satu antioksidan, karena kemampuan likopen untuk 

melawan radikal bebas. Likopen mempunyai aktivitas antioksidan dua kali lebih 

kuat dibandingkan dengan beta karoten. Likopen dapat mencegah terjadinya 

oksidasi LDL (low density protein). Oleh karena itu dengan mengonsumsi likopen 

dapat mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah sehingga mengurangi 

resiko penyakit jantung dan stroke. Manfaat likopen lainnya bagi kesehatan yaitu 

untuk mencegah berbagai penyakit diantaranya adalah kanker prostat, kanker 

tulang dan kanker rahim. Institut kanker nasional AS, melaporkan bahwa 

konsumsi tiga buah tomat dalam seminggu dapat mencegah kanker prostat. 

Penelitian lain yang dilakukan di Harvard University menunjukan laki-laki yang 

mengonsumsi sepuluh tomat yang diolah dalam seminggu mempunyai risiko 

terkena kanker prostat sebanyak 35% lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki 

yang mengkonsumsi tomat kurang dari satu setengah kali dalam seminggu. 



Dengan mengkonsumsi tomat juga mampu menurunkan serangan jantung, serta 

kanker payudara. 

 

3. Fungsi Zat Antioksidan  

Fungsi utama dari antioksidan adalah untuk memperkecil terjadinya proses 

oksidasi baik dalam makanan maupun dalam tubuh. Dalam makanan , antioksidan 

diharapkan dapat menghambat oksidasi dari lemak dan minyak, memperkecil 

terjadinya proses kerusakan dalam makanan, memperpanjang masa pemakaian 

dalam industri makanan, meningkatkan stabilitas lemak yang terkandung dalam 

makanan serta mencegah hilangnya kualitas sensori dan nutrisi. Peroksidasi lipid 

adalah salah satu faktor yang cukup berperan dalam kerusakan selama dalam 

penyimpanan dan pengolahan makanan (Hernani dan Raharjo, 2005). Antioksidan 

selain digunakan dalam industri farmasi, tetapi antioksidan juga digunakan secara 

luas dalam industri makanan, industri petroleum, industri karet dan sebagainya 

(Tahir et al, 2003). Dalam tubuh antioksidan diharapkan juga mampu menghambat 

proses oksidasi. Proses oksidasi yang terjadi secara terus menerus dapat 

menimbulkan berbagai penyakit degeneratif dan penuaan dini. 

 

4. Golongan Antioksidan 

Ada beberapa pengelompokan antioksidan, yaitu  

4.1. Antioksidan enzimatis dan antioksidan non enzimatis.  

a) Antioksidan enzimatis misalnya enzim superoksida dismutase (SOD), katalase 

dan glutation peroksidase.  

b) Antioksidan non enzimatis, dibagi dalam 2 kelompok lagi : Antioksidan larut 

lemak, seperti tokoferol, karotenoid, flavonoid, quinon, dan bilirubin.  Antioksidan 

larut air, seperti asam askorbat, protein pengikat logam 

 

4.2. Berdasarkan fungsi dan mekanisme kerjanya, yaitu antioksidan primer, 

sekunder dan tersier.  

a) Antioksidan primer adalah antioksidan yang sifatnya sebagai pemutus reaksi 

berantai (chain-breaking antioxidant) yang bisa bereaksi dengan radikal-radikal 

lipid dan mengubahnya menjadi produk-produk yang lebih stabil. Contoh 

antioksidan primer adalah Superoksida Dismutase (SOD), Glutation Peroksidase 



(GPx), katalase dan protein pengikat logam. Superoksida Dismutase (SOD) dan 

GPx 

b) Antioksidan sekunder bekerja dengan cara mengkelat logam yang bertindak 

sebagai pro-oksidan, menangkap radikal dan mencegah terjadinya reaksi 

berantai. Antioksidan sekunder berperan sebagai pengikat ion-ion logam, 

penangkap oksigen, pengurai hidroperoksida menjadi senyawa non radikal, 

penyerap radiasi UV atau deaktivasi singlet oksigen.  

c) Antioksidan tersier bekerja memperbaiki kerusakan biomolekul yang disebabkan 

radikal bebas. Contoh antioksidan tersier adalah enzim-enzim yang 

memperbaiki DNA dan metionin sulfida reduktase (Putra, 2008 dan DepKes, 

2008).  

Berdasarkan sumbernya antioksidan dibagi dalam dua kelompok, yaitu 

antioksidan sintetik (antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesa reaksi kimia) 

dan antioksidan alami (antioksidan hasil ekstraksi bahan alami). Beberapa 

contoh antioksidan sintetik yang diizinkan penggunaannya secara luas diseluruh 

dunia untuk digunakan dalam makanan adalah Butylated Hidroxyanisol (BHA), 

Butylated Hidroxytoluene (BHT), Tert-Butylated Hidroxyquinon (TBHQ) dan 

tokoferol. Antioksidan tersebut merupakan antioksidan yang telah diproduksi 

secara sintetis untuk tujuan komersial (Buck 1991) 

 

4.3. Antioksidan Alami 

1. Vitamin A  

Untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh sangat diperlukan vitamin A untuk 

fungsi sistem imun dan proses penglihatan. Dilaporkan konsumsi vitamin A yang 

cukup dalam jangka waktu beberapa tahun, di dalam hati akan tertimbun 

cadangan vitamin A yang dapat memenuhi kebutuhan sampai sekitar tiga bulan 

tanpa konsumsi vitamin A dari makanan. Salah satu penghasil antioksidan yang 

saat ini menjadi primadona adalah ubi jalar. 

 

 

 

 

 



Tabel 8. Kandungan berbagai Vitamin A dalam bahan pangan dan makanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Karotenoid  

Karotenoid dapat meredam radikal bebas, karena karotenoid merupakan 

kelompok pigmen dan antioksidan alami yang, yang menyebabkan warna kuning 

orange dan merah pada tanaman. Karotenoid pada hewan bukan merupakan 

hasil sintesis didalam tubuhnya, tetapi berasal dari makanan yang 

dikonsumsinya yang mengandung karotenoid. Sintesis karotenoid hanya dapat 

terjadi pada tumbuhan. Karotenoid ini dapat diklasifikasikan kedalam dua 

kelompok yaitu karoten dan xantofil. Beberapa manfaat dari senyawa 

karotenoid, adalah sebagai prekursor vitamin A, antioksidan, peningkatan daya 

tahan tubuh, dan pengubahan metabolisme kanker. Selain itu beberapa 

golongan karotenoid juga dimanfaatkan sebagai pewarna makanan. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 9. Sumber dan kandungan karoten pada Daun, Buah dan rimpang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vitamin C 

4.  

Salah satu contoh antioksidan alami yaitu vitamin C. vitamin C (Ascorbic Acid) 

terdapat dalam seluruh jaringan hidup dan dapat mempengaruhi reaksi oksidasi-

reduksi dalam jaringan tersebut. Sumber utama vitamin C terdapat pada 

sayuran dan buah-buahan. 

Tabel 10.  Kadar vitamin C pada umbi- umbian dan buah  - buahan  

 

 

 

 

5. Vitamin E 

Vitamin E dengan nama kimia tokoferol dikenal sebagai antiosidan yang 

dipercaya dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti kanker, jantung 

koroner, katarak dan sebagainya dengan cara menjinakkan molekul-molekul 

radikal bebas yang berbahaya serta menghambat laju proses penuaan. Selain 

sebagai „pemakan‟ radikal bebas, vitamin E berperan meningkatkan ketahanan 

tubuh. 

Vitamin yang disebut sebagai vitamin „kecantikan‟, mudah ditemukan pada 

produk-produk kecantikan, umumnya yang berhubungan dengan pemeliharaan 

kesehatan kulit. 

 

 



Tabel 11. Kadar Vitamin E pada beberapa produk  

 

 

 

 

5.4. Antioksidan Sintetik 

Beberapa antioksidan sintetik yang lebih populer digunakan adalah senyawa 

fenolik seperti butylated hydroxyanisol ( BHA ), terbutilasi hidroksi - toluena ( 

BHT ) , butylhydroquinone tersier ( TBHQ ), dan ester dari asam galat , misalnya 

gallate propil ( PG ). 

a. Butil Hidroksi Anisol (BHA) BHA memiliki kemampuan antioksidan yang 

baik pada lemak hewan dalam sistem makanan panggang, namun relatif 

tidak efektif pada minyak tanaman. BHA bersifat larut lemak dan tidak larut 

air, berbentuk padat putih dan dijual dalam bentuk tablet atau serpih, bersifat 

volatil sehingga berguna untuk penambahan ke materi pengemas. 

b. Butil Hidroksi Toluen (BHT)  

Antioksidan sintetik BHT memiliki sifat serupa BHA, akan memberi efek 

sinergis bila dimanfaatkan bersama BHA, berbentuk kristal padat putih dan 

digunakan secara luas karena relatif murah. Untuk meningkatkan ketahanan 

minyak sawit RBD terhadap oksidasi, diperlukan tambahan antioksidan dari 

luar sebagai pengganti antioksidan alami yang hilang akibat proses. Salah 

satu antioksidan sintetik yang sering digunakan adalah butil hidroksi toluena 

(BHT). 

c. Propil Galat  

Propil galat mempunyai karakteristik sensitif terhadap panas, terdekomposisi 

pada titik cairnya 1480C, dapat membentuk komplek warna dengan ion 

metal, sehingga kemampuan antioksidannya rendah. Propil galat memiliki 

sifat berbentuk kristal padat putih, sedikit tidak larut lemak tetapi larut air, 

serta memberi efek sinergis dengan BHA dan BHT.  

d. Tert-Butil Hidoksi Quinon (TBHQ)  

TBHQ dikenal sebagai antioksidan paling efektif untuk lemak dan minyak, 

khususnya minyak tanaman. TBHQ memiliki kemampuan antioksidan yang 



baik pada penggorengan tetapi rendah pada pembakaran. TBHQ dikenal 

berbentuk bubuk putih sampai coklat terang, mempunyai kelarutan cukup 

pada lemak dan minyak, tidak membentuk kompleks warna dengan Fe dan 

Cu tetapi dapat berubah pink dengan adanya basa. 

Tabel 12. Keuntungan dan kerugian antioksidan sintetik dan antioksidan alami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kegiatan Belajar 11 

KELOMPOK BAHAN ANTI KEMPAL ATAU ANTIKERAK                                                

(ANTI CAKING AGENT) 

 

Indikator  :  Taruna mampu menjelaskan kelompok Bahan Anti Kempal atau Anti 

Kerak (Anti Caking Agent) 

A. Uraian Materi 

Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer dari manusia selain sandang 

dan papan. Pangan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, 

oleh karena itu dibutuhkan suatu jaminan bahwa pangan yang dikonsumsi 

sehari-hari oleh manusia memiliki tingkat keamanan yang tinggi, sehingga 

manusia dapat bebas dari serangan penyakit atau bahaya yang berasal dari 

makanan. Pemerintah menyadari pentingnya keamanan pangan yang 

dikonsumsi oleh manusia sehingga menetapkan Undang-Undang Nomor 18 

tahun 2012 yang mengatur pangan di Indonesia. Disamping itu terdapat 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi 

pangan,memberikan wewenang kepada Badan POM untuk melakukan 

pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan yang beredar. 

 

1. Pengertian anti kempal 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 

tentang Bahan Tambahan Pangan, yang dimaksud antikempal adalah bahan 

tambahan pangan yang dapat mencegah mengempalnya pangan berupa serbuk 

juga mencegah mengempalnya pangan yang berupa tepung. Bahan tambahan 

ini biasanya ditambahkan pada makanan yang berbentuk serbuk, misalnya 

garam meja atau merica bubuk dan bumbu lainnya agar pangan tersebut tidak 

mengempal dan mudah dituang dari wadahnya. 

Anti kempal adalah bahan tambahan pangan yang dapat mencegah 

mengempalnya pangan berupa serbuk dan tepung. Bahan tambahan ini 

biasanya ditambahkan pada makanan yang berbentuk serbuk, misalnya garam 

meja atau merica bubuk dan bumbu lainnya agar pangan tersebut tidak 

mengempal dan mudah dituang dari wadahnya. Antikempal merupakan 



senyawa anhydrous yang dapat menyerap air tanpa menjadi basah. Bahan 

tersebut ditambahkan ke dalam produk berupa granula atau bubuk yang 

mempunyai sifat higroskopis, misalnya garam meja, lada bubuk, bubuk untuk 

pembuatan roti, dan lain sebagainya.  

Secara umum antikempal dapat berfungsi karena mudah menyerap air 

dengan melapisi partikel-partikel bubuk yang menyebabkan penolakan 

penyerapan air atau bubuk dan atau karena bahan tersebut tidak dapat larut air. 

Antikempal dapat berupa garam anhydrous atau zat yang dapat menyerap air 

karena pengikatan di permukaan, tetapi dia sendiri tetap mudah dicurahkan atau 

dapat dibuat dalam keadaan yang diperlukan dengan perlakuan fisik.  

Menurut daftar dari FAO/WHO lebih dari 20 zat dapat digunakan sebagai 

antikempal, dan dapat dikelompokkan sebagai berikut. 

1)      Garam stearat yang diujikan penggunaannya ialah garam-garam 

aluminium, ammonium 

2)      Kalium fosfat 

3)      Kalium dan natrium ferosianida 

4)      Magnesium oksida 

5)      Garam-garam asam silikat dari aluminium, magnesium, kalsium, dan 

campuran aluminium. 
 

Senyawa-senyawa tersebut pada kelompok 1, 2, dan 3 dapat berbentuk 

hidrat. Kelompok 4 dan 5 dapat menyerap air. Magnesium oksida dan garam-

garam silikat harus disiapkan khusus untuk memperoleh bentuk yang dapat 

menyerap air. 

 

2. KARAKTERISTIK ANTIKEMPAL 

Secara garis besar karakteristik antikempal adalah: 

1. Berupa senyawa anhydrous yang dapat menyerap tanpa menjadi basah. 

2. Antikempal harus mudah dicurahkan. 

3.  Berupa bahan anorganik alami yang tidak dalam keadaan bentuk Kristal 

penuh. 

4. Dapat dibuat dalam keadaan yang diperlukan dengan perlakuan fisik 

 

 

 

 



3.  PENGELOMPOKKAN ANTI KEMPAL 

Menurut WHO, antikempal dikelompokkan dalam : 

1.   Garam-garam asala lemah rantai panjang, yaitu garam-garam miristat, 

palmitat, dan stearat.yang diizinkan untuk digunakan adalah garam-garam 

alumunium, ammonium. 

2.   Kalsium fosfat. 

3.   Kalium dan natrium ferrosianida 

4.    Magnesium okswida 

5.    Garam – garam silikat dari alumunium, magnesium, kalsium dan campuran 

garam kalsium alumunium. 

 

1. Magnesium oksida (530) 

Sumber : batuan yang telah berubah akibat tekanan dan panas dan secara 

komersial     dibuat dengan biji magnesit. Secara khusus dibuat dalam bentuk 

baik yang mampu mengabsorpsi air. 

Fungsi: antikempal, basa 

Efek : tidak diketahui. 

A.D.I              : tidak ada batasan. 

Tipe produk    : - 

2. Natrium Ferrosianida (natrium heksa sianoferra II) (535) 

Sumber : dibuat di pabrik secara sintetik. 

Fungsi : antikempal, modifier Kristal. 

Efek : terdapat ikatan kimia yang sangat kuat antara gugus besi dengan 

sianida    mencegah ferrosianida menjadi toksik. 

A.D.I : 0-0.025 mg/kg berat badan. 

Tipe produk    : - 

3. Kalium ferrosianida (kalium heksasianoferra II) (536) 

Sumber :Dibuat dalam skala komersial sebagai hasil purifikasibatu bata. 

Fungsi :antikempal, khususnya dalam garam meja. Biasanya untuk 

menghilangkan  kelebihan logam khususnya besi dan tembaga dalam produksi 

anggur putih dan merah. 

Efek : karena besi dan sianida terikat sangat kuat maka tingkat toksisitasnya 

sangat rendah. Namun demikian, ferrosianida seperti halnya dengan nitrat dan 

nitrit adalah metahaemoglobinat tidak mampu mentranspor oksigen. 

A.D.I : 0-0.025 mg/kg berat badan (dihitung sebagai natrium ferrosianida) 

Tipe produk    : beberapa produk anggur. 

 

 



4. Edible bone phospat (542) 

Sumber : ekstrasi dari tulang hewan merupakan kalsium phospat dalam 

keadaan tidak murni. Meskipun pengotor tidak mempengaruhi aktivitasnya. 

Merupakan sumber bilogis. 

Fungsi : antikempal, suplemen mineral, pengisi tablet. 

Efek : tidak diketahui 

A.D.I : - 

Tipe produk    : - 

5.  Silicon dioksida (551) 

Sumber : Silikon dioksida adalah pembentuk mineral dan garam yang sebagian 

kecil berupa kuarsa atau flint yang keduanya adalah silikon dioksida. Dalam 

pangan, kuarsa lebih jauh diproses untuk menghasilkan serbuk mikroseluler, 

yaitu suatu bentuk gel granular dan suatu bentuk koloid dengan hidroksi lebih 

lanjut. 

Fungsi : pengendap dan antikempal, stabilizer dalam suspense dan emulsi 

seperti anggur. 

Efek : tidak ada yang merugikan yang dilaporkan. 

A.D.I : tidak terbatas 

Tipe produk : bir, anggur (total silikat tidak lebih dari 2000mg/l bir) 

6. Kalsium silikat (552) 

Sumber : secara alamiah terdapat sebagai pengotor batu kapur yang dikenal 

sebagai wollastonit. Perbedaan bentuk kalsium silikat tergantung pada 

presentase air Kristal. Secara komersial kalsium silikat dibuat dari gamping dan 

tanah diatom pada kondisi yang sangat terkontrol. Sebagai antikempal yang 

efektif, silikat harus diendapkan dan dikeringkan untuk memastikan material aktif 

yang akan menarik uap air. 

Fungsi : antikempal, dalam farmasi sebagai antacid. 

Efek : tidak ada efek yang merugikan yang dilaporkan. 

A.D.I : tidak terbatas 

Tipe produk     :  garam, gula, beras, permen karet. 

7. Magnesium silikat sintetik dan magnesium trisilikat (553a) 

Sumber : magnesium silikat adalah senya sintetik dari MgO dan SiO atau dapat 

dibuat dari natrium silikat dan magnesium sulfat. Magnesium trisilikat terjadi di 

alam sebagai mineral meerschaum, parasepiolit dan sepiolit. Sebagai 

antikempal, silikat terhidrat dienapkan kemudian dikeringkan untuk meyakinkan 

material aktif yang akan menarik uap air. 

Fungsi : antikempal dan sebagai antacid di farmasi, glazing, pengkilap dan 

release agent, dusting agent (permen karet), coating agent. 



Efek : magnesium trisilikat tidak toksik bahkan pada dosis yang besar 

mempunyai sifat adsorben dan antacid. 

A.D.I : tidak terspesifikasi 

Tipe produk     : garam, bawang putih, pelapis gula, gula-gula, beras, permen 

karet. 

8. Talk (magnesium metasilikat) (553b) 

Sumber : dalam mineral 

Fungsi  : release agent, antikempal, komponen permen karet untuk tujuan 

penyaringan. 

Efek : tidak spesifik 

A.D.I : - 

Tipe produk : - 

9.  Alumunium natrium silikat (554) 

Sumber : secara alami dalam mineral, dikenal sebagai analcit dan natrolit, dibuat 

secara sintetik melalui proses yang diawali dengan kuarsa dan gibbsite. 

Fungsi : antikempal, 

Efek :garam alumunium dapat di adsorpsi dari usus dan dipekatkan dalam 

berbagai jaringan manusia, termasuk tulang, paratiroid dan otak. Alumunium 

telah menunjukkan neurotoksik pada kelinci dan kucing. Pada konsentrasi yang 

tinggi terdeteksi dalam jaringan otak pasien sakit Alzheimer. Beberapa laporan 

telah menyarankan bahwa alumunium yang tinggi akan berbahaya bagi ebebrap 

pasien sakit tulang atau perusakan ginjal. 

A.D.I : tidak terbatas 

Tipe produk : mie instant, garam, nonkreamer kering, permen karet, serbuk 

cokelat dan serbuk susu. 

10. Alumunium kalsium silikat (556) 

Sumber  : dalam mineral, dikenal sebagai seolecit dan heulandit. 

Fungsi : antikempal. 

Efek :garam alumunium dapat diadsorpsi dari usus dan dipekatkan dalam 

berbagai jaringan manusia, termasuk tulang paratiroid, dan otak. Alumunium 

telah menunjukkan neurotoksik pada kelinci dan kucing. Pada konsentrasi yang 

tinggi terdeteksi dalam jaringan otak pasien dengan sakit Alzheimer. Beberapa 

laporan menyarankan bahwa alumunium yang tinggi akan berbahaya bagi 

beberapa pasien sakit tulang atau kerusakan ginjal. 

A.D.I : tidak dialokasikan 

Tipe produk : garam, nonkreamer kering, dan permen karet. 

 

 



11. Bentonit (benntonium) (558) 

Sumber : dari dekomposisi debu vulkanik. 

Fungsi  : antikempal. 

Efek  : tidak ada efek yang merugikan. 

A.D.I : tidak terlokalisasi. 

Tipe produk    : bir dan anggur 

12. Kaolin/alumunium silikat (559) 

Sumber  : di alam sebagai sumber mineral dalam granit. 

Fungsi : antikempal, penjernih khususnya pada anggur. 

Efek : tidak ada efek merugikan yang diketahui. 

A.D.I : tidak terbatas. 

Tipe produk    : anggur 

13. Asam stearat (570) 

Sumber : berasal dari asam lemak dari semua lemak hewani dan minyak nabati 

dibuat secara sintetik untuk tujuan komersial. 

Fungsi  : antikempal. 

Efek : tidak ada efek merugikan yang diketahui. 

A.D.I : tidak terlokalisasi. 

Tipe produk    : - 

14.  Magnesium stearat (572) 

Sumber : Dibuat secara sintetik dari asam stearat komersial. 

Fungsi : antikempal, emulsifier, release agent. 

Efek : tidak ada efek merugikan yang diketahui dari konsumsi adiktif ini, teapi 

menghisap secara tidak sengaja serbuknya dapat berbahaya. 

A.D.I : tidak ada batasan. 

Tipe produk     : gula-gula yang dibuat dengan kompresi langsung 

 
4.  EFEK TERHADAP KESEHATAN 

Antikempal dapat dimetabolisasi dalam tubuh atau tidak menunjukkan 

akibat keracunan pada tingkat penggunaan yang tepat. Akan tetapi, masuknya 

ferrosianida dalam golongan antikempal merupakan hal yang aneh, tetapi angka 

A.D.I. garam ini sangat rendah, yaitu 0,025 mg.kg berat badan yang 

membahayakan jika dikonsumsi. 

Beberapa bahan anti kempal yang diizinkan di dalam bahan-bahan untuk 

makanan diantaranya adalah aluminium silikat, kalsium  aluminium silikat, 

kalsium silikat, magnesium karbonat, magnesium oksida, dan magnesium silikat 

 



Kegiatan Belajar 12 

KELOMPOK BAHAN TAMBAHAN LAINNYA 

 

Indikator  :  Taruna mampu menjelaskan kelompok Bahan Tambahan Lainnya 

A. Uraian Materi 

Pangan pada hakikatnya merupakan kebutuhan dasar yang penting untuk 

kehidupan manusia dan yang paling hakiki untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Pada umumnya dalam mengolah pangan diberikan beberapa perlakuan 

dalam berbagai cara antara lain dengan penambahan bahan tambahan dengan 

tujuan untuk memperpanjang umur simpan, memperbaiki tekstur, kelezatan, atau 

kenampakan.  

Pemakaian bahan pengawet dari satu sisi menguntungkan karena dengan bahan 

pengawet, bahan pangan dapt dibebaskan dari kehidupan mikroba, baik yang 

bersifat patogen yang dapat menyebabkan keracunan atau gangguan kesehatan 

lainnya maupun mikrobial yang nonpatogen yang dapat menyebabkan kerusakan 

bahan pangan, misalnya pembusukan. 

Bahan pengawet pada dasarnya adalah senyawa kimia yang merupakan bahan 

asing yang masuk bersama bahan pangan yang dikonsumsi Pengawetan dengan 

menggunakan bahan pengawet,  

 

1. Pengertian  

Pengeras (Firming Agent) Merupakan bahan tambahan pangan yang berfungsi 

untuk memperkeras atau mencegah melunaknya bahan makanan hasil olahan. 

Pengeras ini disebut juga bahan perenyah. BTM ini ditambahkan pada pengolahan 

bahan makanan yang berasal dari tumbuhan karena sering menghasilkan tekstur 

yang berubah menjadi lunak akibat proses pengolahan atau pemanasan. BTM 

yang berfungsi sebagai pengeras antara lain aluminium sulfat, kalsium glukonat, 

kalsium karbonat, kalsium laktat, kalsium sitrat dan kalium sulfat. 

Pemutih dan pematang tepung adalah bahan yang dapat mempercepat proses 

pemutihan dan sekaligus pematangan tepung sehingga dapat memperbaiki mutu 

hasil pemanggangan, misalnya dalam pembuatan roti, kraker, biskuit, dan kue.  

Beberapa bahan pemutih dan pematang tepung yang diizinkan untuk makanan 

diantaranya adalah asam askorbat, kalium bromat, natrium stearoil-2-laktat. 

 



Bahan – bahan Pemutih dan pematang tepung antara lain : 

1) Asam askorbat (vit C) 

2) Aseton peroksida 

3) Azodikarbonamida 

4) Kalsium steroil 2 laktilat, natrium stearil fumarat dan natrium stroil 2 laktilat 

5) L sistein 

 

Bahan pengeras 

1) Aluminium amonium sulfat 

2) Aluminium kalium sulfat 

3) Kalsium karbonat 

4) Kalsium klorida 

5) Kalsium sitrat 

6)  Kalsium fosfat, dll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


