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Kompetensi Inti (KI)
Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata
pelajaran yang diampu.
Kompetensi Dasar (KD)
1. Mendeskripsikan zat aditif (alami dan buatan) dalam makanan dan minuman (segar
dan dalam kemasan), dan zat adiktif-psikotropika serta pengaruhnya terhadap
kesehatan.
2. Mendeskripsikan keterkaitan sifat bahan dan pemanfaatannya dalam kehidupan
sehari-hari, serta pengaruh pemanfaatan bahan tertentu terhadap kesehatan
manusia.
3. Kesehatan reproduksi.

A. Zat Aditif
Zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi,
pengemasan atau penyimpanan untuk maksud tertentu. Penambahan zat aditif dalam
makanan berdasarkan pertimbangan agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga dan
untuk mempertahankan nilai gizi yang mungkin rusak atau hilang selama proses pengolahan.
Pada awalnya zat-zat aditif tersebut berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan yang
selanjutnya disebut zat aditif alami. Umumnya zat aditif alami tidak menimbulkan efek
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samping yang membahayakan kesehatan manusia. Akan tetapi, jumlah penduduk bumi yang
makin bertambah menuntut jumlah makanan yang lebih besar sehingga zat aditif alami tidak
mencukupi lagi. Oleh karena itu, industri makanan memproduksi makanan yang memakai zat
aditif buatan (sintesis). Bahan baku pembuatannya adalah dari zat-zat kimia yang kemudian
direaksikan.
1.

Bahan Pewarna
Bahan pewarna adalah zat aditif yang ditambahkan
untuk meningkatkan warna

pada

makanan

atau

minuman. Bahan pewarna dicampurkan untuk memberi
warna pada makanan, meningkatkan daya tarik visual
pangan,

merangsang

indera

penglihatan,

menyeragamkan dan menstabilkan warna, dan menutupi
atau mengatasi perubahan warna. Ada 2 jenis bahan
Gambar 9.1 Makanan berwarna

pewarna pada makanan yaitu alami dan sintetis (buatan).

Sumber: http://www.dkk.sukoharjokab.go.id

a.

Pewarna alami
Pewarna alami adalah pewarna yang dapat

diperoleh dari alam, baik dari tumbuhan dan hewan.
kunyit (warna kuning), daun suji dan daun pandan
(warna hijau), warna telang (warna biru keunguan),
gula kelapa (warna merah kecoklatan), cabe dan
bunga belimbing sayur (warna merah). Pewarna
alami ini sangat aman bagi kesehatan manusia.

Gambar 9.2 Contoh bahan pewarna alami
Sumber: http://www.hannymeilanni.blogspot.com

Pewarna alami mempunyai keunggulan, yaitu umumnya lebih sehat untuk dikonsumsi
daripada pewarna buatan. Namun, pewarna makanan alami memiliki beberapa kelemahan,
yaitu cenderung memberikan rasa dan aroma khas yang tidak diinginkan, warnanya mudah
rusak karena pemanasan, warnanya kurang kuat (pucat), dan macam warnanya terbatas.
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Tabel 9.1 Beberapa contoh bahan pewarna alami
NO Warna Yang Diinginkan
1
2
3
4
5
6
7
8

Biru
Coklat
Merah
Jingga
Hijau
Merah muda
Orange
Kuning

Contoh Sumber
Buah murbei, buah anggur
Buah pinang, kakao, karamel
Buah naga, buah bit
Buah somba
Daun suji
Kulit kayu mahoni
Wortel
Kunyit

b. Pewarna buatan
Pewarna buatan atau sintetis yang terbuat dari bahan kimia. Bahan pewarna buatan
dipilih karena memiliki beberapa keunggulan dibanding pewarna alami, yaitu harganya murah,
praktis dalam penggunaan, warnanya lebih kuat, macam warnanya lebih banyak, dan
warnanya tidak rusak karena pemanasan. Penggunaan bahan pewarna buatan untuk makanan
harus melalui pengujian yang ketat untuk kesehatan konsumen. Contoh bahan pewarna
buatan seperti tartrazin untuk warna kuning, bliliant blue untuk warna biru, alura red untuk
warna merah. Meski aman dalam takran tertentu, namun sebaiknya tidak dikonsumsi dalam
jumlah yang banyak dan terus menerus.
Penggunaan pewarna buatan secara aman sudah
begitu luas digunakan masyarakat sebagai bahan
pewarna

dalam

produk

makanan.

Namun,

di

masyarakat masih sering ditemukan penggunaan bahan
pewarna

buatan

peruntukannya.

yang
Pewarna

tidak
tekstil

sesuai
yang

dengan
sering

disalahgunakan sebagai pewarna makanan, antara lain
rhodamine B (warna merah) dan metanil yellow (warna

Gambar 9.3 Contoh makanan yang
terindikasi bahan pewarna tekstil
Sumber: http://www.dkk.sukoharjokab.go.id

kuning). Bahan – bahan itu dapat memicu terjadinya kanker.
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Tabel 9.2 Pewarna yang diijinkan dan pewarna yang tidak diijinkan
NO
1
2
3
4

Pewarna yang
diijinkan
Biru berlian
Cokelat HT
Eritrosin
Hijau FCF

Pewarna yang tidak diijinkan

5
6
7

Hijau S
Indigotin
Karmoisin

Auramine
Orange RN
Metanii Yellow
Chocolate
Brown FB
Alkanet
Orchil and Orcein
Oil orange SS

8
9
10

Kuning FCF
Kuning kuinolin
Merah alura

Fast Red E
Butter Yellow
Ponceau 3 R

Fast Yellow AB
Black 7984
Ponceau SX

Orange G
Magenta
Chrysoine

Oil Yellow AB

Sudan 1

Guinea green B
Burn Umber
Ponceau 6R

Orange GGN
Violet 6 B
Citrus Red
No.2

Oil Yellow OB
Indathrene Blue RS
Chrysoidine

2. Pemanis
Pemanis merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan dan digunakan untuk
keperluan produk olahan pangan, industri serta minuman dan makanan kesehatan. Pemanis
dipakai untuk menambah rasa manis yang lebih kuat pada
bahan makanan.
Pemanis dapat dibedakan menjadi dua yaitu pemanis alami dan buatan. Pemanis alami
merupakan bahan pemberi rasa manis yang diperoleh dari bahan-bahan nabati maupun
hewani. Pemanis alami yang umum dipakai adalah gula pasir, gula tebu atau gula pasir, gula
merah, madu, dan kulit kayu.
a.

Gula tebu atau gula pasir mengandung zat pemanis fruktosa yang merupakan salah satu
jenis glukosa. Gula tebu atau gula pasir yang diperoleh dari tanaman tebu merupakan
pemanis yang paling banyak digunakan. Selain memberi rasa manis, gula tebu juga
bersifat mengawetkan.
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b. Gula merah merupakan pemanis dengan warna coklat.
Gula merah merupakan pemanis kedua yang banyak
digunakan setelah gula pasir. Kebanyakan gula jenis ini
digunakan untuk makanan tradisional, misalnya pada
bubur, dodol, kue apem, dan gulali.
c.

Madu merupakan pemanis alami yang dihasilkan oleh
lebah madu. Selain sebagai pemanis, madu juga banyak
digunakan sebagai obat.

d. Kulit kayu manis merupakan kulit kayu yang berfungsi
sebagai pemanis. Selain itu kayu manis juga berfungsi
sebagai pengawet.
Sedangkan Pemanis buatan adalah senyawa hasil

Gambar 9.4 Beberapa contoh
pemanis alami yang sering
digunakan
Sumber: http://www.guruipa.com

sintetis laboratorium yang merupakan bahan tambahan
makanan yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan. Pemanis buatan ini antara lain
aspartam, sakarin, kalium asesulfam, dan siklamat.
a.

Aspartam
Aspartam mempunyai nama kimia aspartil fenilalanin metil ester, merupakan pemanis

yang digunakan dalam produk-produk minuman ringan. Aspartam merupakan pemanis yang
berkalori sedang. Tingkat kemanisan dari aspartam 200 kali lebih manis daripada gula pasir.
Aspartam dapat terhidrolisis atau bereaksi dengan air dan kehilangan rasa manis, sehingga
lebih cocok digunakan untuk pemanis yang berkadar air rendah.
b. Sakarin
Sakarin adalah pemanis buatan yang tidak berkalori. Sakarin dibuat dari garam natrium.
Asam sakarin berbentuk bubuk kristal putih, tidak berbau dan sangat manis. Sakarin
mempunyai tingkat kemanisan 200-500 kali dari rasa manis sukrosa (gula pasir).
Sakarin dan aspartam sering digunakan di industri minuman kaleng atau kemasan.
Keunggulan sakarin, yaitu tidak bereaksi dengan bahan makanan, sehingga makanan yang
ditambah dengan sakarin tidak mengalami kerusakan dan harganya murah. Kelemahan sakarin
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adalah mudah rusak bila dipanaskan sehingga mengurangi tingkat kemanisannya. Selain itu,
sakarin kerap kali menimbulkan rasa pahit. Penggunaan sakarin yang berlebihan dapat
membahayakan kesehatan tubuh manusia, misalnya menimbulkan kanker.
c.

Kalium Asesulfam
Kalium Asesulfam memiliki tingkat kemanisan sekitar 200 kali dari kemanisan gula pasir.

Kelebihan kalium Asesulfam adalah mempunyai sifat stabil pada pemanasan dan tidak
mengandung kalori.
d. Siklamat
Siklamat terdapat dalam bentuk kalsium dan natrium siklamat dengan tingkat kemanisan
yang dihasilkan kurang lebih 30 kali lebih manis daripada gula pasir. Makanan dan minuman
yang sering dijumpai mengandung siklamat antara lain: es krim, es puter, selai, saus, es lilin,
dan berbagai minuman fermentasi. Beberapa negara melarang penggunaan siklamat karena
diperkirakan mempunyai efek karsinogen. Batas maksimum penggunaan siklamat adalah 500–
3.000 mg per kg bahan makanan.
Perbedaan Pemanis Alami dengan Pemanis Buatan
Orang memilih jenis pemanis untuk makanan yang dikonsumsinya tentu dengan alasan
masing-masing. Pemanis alami tentu lebih aman, tetapi harganya lebih mahal. Pemanis buatan
lebih murah, tetapi aturan pemakaiannya sangat ketat karena bisa menyebabkan efek negatif
yang cukup berbahaya.
Pada kadar yang rendah atau tertentu, pemanis buatan masih diijinkan untuk digunakan
sebagai bahan tambahan makanan, tetapi pada kadar yang tinggi bahan ini akan menyebabkan
berbagai masalah kesehatan.
Tabel 9.3 Perbedaan pemanis alami dan pemanis buatan
NO.
1
2
3
4

Pemanis Alami
Pada suhu tinggi bias terurai
Memiliki kalori tinggi
Berasa manis normal
Lebih aman dikonsumsi
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Pemanis Buatan
Cukup stabil bila dipanaskan
Memiliki kalori rendah
Jauh lebih manis daripada pemanis alami
Sebagian berpotensi penyebab karsinogen
(penyebab kanker)
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3.

Pengawet
Pengawetan bahan makanan dapat dilakukan secara fisik, kimia, dan biologi. Pengawetan

bahan makanan secara fisik dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pemanasan,
pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengalengan, pengeringan, dan penyinaran.
Pengawetan secara biologis dapat dilakukan dengan fermentasi atau peragian, dan
penambahan enzim, misalnya enzim papain dan enzim bromelin. Pengawetan secara kimia
dapat dilakukan dengan penambahan bahan pengawet yang diijinkan.

Gambar 9.5 Contoh makanan yang diawetkan
Sumber: http://www.sinarharapan.com

4.

Penyedap Makanan
Penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang tidak menambah nilai gizi.

Penyedap makanan sebagai penguat rasa protein, penurun rasa amis pada ikan, dan penguat
aroma buah-buahan. Berikut diuraikan beberapa contoh penyedap makanan.
a.

Penyedap rasa
Penyedap rasa atau penegas rasa adalah zat yang dapat meningkatkan cita rasa makanan.

Penyedap berfungsi menambah rasa nikmat dan menekan rasa yang tidak diinginkan dari
suatu bahan makanan. Penyedap rasa ada yang diperoleh dari bahan alami maupun sintetis.
Penyedap rasa alami berasal dari rempah-rempah, misalnya: bawang putih, bawang
bombay, pala, merica, ketumbar, serai, pandan, daun salam, dan daun pandan, dll. Penyedap
sintetik pada dasarnya merupakan tiruan dari yang terdapat di alam, tetapi karena
kebutuhannya jauh melebihi dari yang tersedia maka sejauh mungkin dibuatlah tiruannya.
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Gambar 9.6 Contoh bahan penyedap alami
Sumber: http://www.sharingdisini.com

Penyedap sintetik yang sangat populer di masyarakat adalah vetsin atau MSG
(mononatrium glutamat). Di pasaran, senyawa tersebut
dikenal dengan beragam merek dagang, misalnya
Ajinomoto, Miwon, Sasa, Royco, Maggi, dan lain
sebagainya. MSG merupakan garam natrium dari asam
glutamat yang secara alami terdapat dalam protein nabati
maupun hewani. Daging, susu, ikan, dan kacangkacangan

Gambar 9.7 Contoh MSG

mengandung sekitar 20% asam glutamat. Oleh karena itu,

Sumber:
http://www.bikinngiler.wordpress.com

tidak mengherankan bila kita mengkonsumsi makanan
yang mengandung asam glutamat akan terasa lezat dan gurih meski tanpa bumbu-bumbu lain.
Keunikan dari MSG adalah bahwa meskipun tidak mempunyai cita rasa, tetapi dapat
membangkitkan cita rasa komponen-komponen lain yang terkandung dalam bahan makanan.
Sifat yang semacam itu disebut dengan taste enhancer (penegas rasa. Meskipun MSG
dikonsumsi oleh semua orang. MSG mempunyai pengaruh atau efek buruk yaitu menimbulkan
gangguan kesehatan.
b. Pemberi aroma
Pemberi aroma adalah zat yang dapat memberikan
aroma tertentu pada makanan atau minuman, sehingga
dapat membangkitkan selera konsumen. Penambahan
zat pemberi aroma menyebabkan makanan memiliki
Gambar 9.8 Minyak atsiri

daya tarik untuk dinikmati. Zat pemberi aroma yang

Sumber: http://www.rianasaraswati.com
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berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami, misalnya minyak atsiri dan vanili.
Pemberi aroma yang merupakan senyawa sintetik, misalnya: amil asetat mempunyai cita rasa
seperti pisang ambon, amil kaproat (aroma apel), etil butirat (aroma nanas), vanilin (aroma
vanili), dan metil antranilat (aroma buah anggur). Jeli merupakan salah satu contoh makanan
yang menggunakan zat pemberi aroma.

Gambar 9.9 Jeli
Sumber: http://www.rumahjelly.wordpress.com

B. Zat Adiktif
Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme
hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang
sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus yang jika dihentikan
dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Zat adiktif dibedakan menjadi
tiga kelompok, yaitu 1) zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika; 2) zat adiktif narkotika;
dan 3) zat adiktif psikotropika.
1.

Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika
Zat adiktif jenis ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin juga

sering kita konsumsi pada bahan makanan atau minuman yang mengandung zat adiktif
tersebut. Adapun yang termasuk dalam zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, yaitu :
a.

Kafein
Bagi kalian penggemar teh atau kopi, mungkin kalian sudah tahu tentang kandungan

kafein yang terdapat pada teh dan kopi. Teh yang mengandung kafein membuat hampir
sebagian besar dari kita menjadi terbiasa untuk mengkonsumsinya setiap hari. Tetapi teh
aman dan baik untuk dikonsumsi setiap hari dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan.
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Selain mengandung kafein, teh juga mengandung theine, teofilin, dan teobromin dalam jumlah
sedikit.
Sementara itu, kopi memiliki kandungan
kafein yang lebih tinggi daripada teh. Kopi
yang terbuat dari biji kopi yang disangrai dan
dihancurkan menjadi bubuk kopi umumnya
dikonsumsi orang dengan tujuan agar mereka
tidak mengantuk sebab kafein dalam kopi
dapat meningkatkan respons kewaspadaan

Gambar 9.10 Kopi dan teh yang mengandung
kafein
Sumber: http://www.blog.puali.com

pada otak. Oleh karena itu kopi tidak
dianjurkan untuk diminum secara berlebihan. Tetapi kopi juga memiliki sejumlah manfaat
pada beberapa terapi kesehatan, seperti mencegah penyakit Parkinson, kanker usus, kanker
lambung, dan kanker paru-paru. Untuk beberapa kasus tertentu, kopi juga dapat menjadi obat
sakit kepala, tekanan darah rendah, dan obesitas.
b.

Nikotin
Nikotin terdapat dalam rokok yang dibuat

dari daun tembakau melalui proses tertentu dan
dicampur
Gambar 9.11 Rokok yang mengandung nikotin
Sumber: http://www.poskotanews.com

dengan

bunga

cengkeh

serta

beberapa macam bahan aroma. Kandungan
nikotin pada rokok inilah yang menyebabkan
orang menjadi berkeinginan untuk mengulang

dan terus-menerus merokok. Selain mengandung nikotin, rokok juga mengandung tar. Kita
juga sudah mengetahui tentang bahaya rokok pada kesehatan, yaitu dapat merugikan organorgan tubuh bagian luar, seperti perubahan warna gigi dan kulit, maupun organ tubuh bagian
dalam yang dapat memicu kanker paru-paru.
2.

Zat adiktif narkotika
Narkotika merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya dan penggunaannya dilarang di

seluruh dunia. Penggunaan narkotika tidak akan memberi efek positif pada tubuh tetapi malah
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akan memberikan efek negatif. Jika digunakan maka penggunanya akan mengalami penurunan
atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri,
tetapi setelah itu penggunanya akan merasa tergantung dan akan mengulangi secara terusmenerus untuk menggunakan narkotika yang memiliki banyak jenis ini. Jika sudah begini maka
akan sulit untuk lepas dari jerat narkotika yang hanya akan memberi siksaan pada
penggunanya.
Narkotika

hanya

diperbolehkan

dalam dunia medis yang biasanya
digunakan sebagai obat bius untuk
orang

yang

akan

dioperasi,

dan

penggunaannya pun sesuai prosedur
yang telah ditentukan dalam standar
kesehatan
Gambar 9.12 Jenis-jenis narkotika
Sumber: http://www.jogja.tribunnews.com

internasional.

Jenis-jenis

narkotika ini misalnya sabu, opium,
kokain, ganja, heroin, amphetamine, dll.

Karena berbahayanya maka menyimpan salah satu dari jenis narkotika tersebut akan
dikenakan hukuman yang sangat berat misalnya saja hukuman mati.
3.

Zat adiktif psikotropika
Psikotropika merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bukan

merupakan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif, berpengaruh selektif pada saraf pusat yang
menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seseorang. Zat psikotropika
dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan
kelainan perilaku, disertai halusinasi, ilusi,
gangguan cara berpikir, dan perubahan alam
perasaan.
Psikotropika sendiri merupakan zat atau
obat, baik itu yang alamiah ataupun sintetik, tapi
bukan narkotika yang berguna sebagai psikoaktif

Gambar 9.13 Contoh peralatan pemakai
psikotropika
Sumber: http://www.jogja.tribunnews.com
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yang mempunyai pengaruh selektif dalam susunan syaraf pusat yang dapat menimbulkan
perubahan khas aktivitas mental serta perilaku. Hampir semua zat adiktif masuk dalam
psikotropika, namun tidak semua psikotropika dapat menyebabkan ketergantungan. Beberapa
yang termasuk golongan psikotropika adalah Sedative-Hipnotik, Amfetamin, dan obat
halusinogenik.
a. Sedatif-Hipnotik (Depresan)
Sedative-Hipnotik

merupakan

penekan

susunan saraf pusat. Dalam dosis kecill dapat
mengatasi ansietas (perasaan cemas) sedangkan
dalam jumlah besar dapat menginduksi tidur.
Contohnya antara lain : sedatin/pil BK, rohypnol,

Gambar 9.14 Contoh Sedative-Hipnotik
(Depresant)

magadon, valium dan mandrax (MX). Sedative-

Sumber: http://www.metroworld.us

Hipnotik yang banyak disalahgunakan adalah
golongan Benzodiazepin yang dapat dikonsumsi secara oral (ditelan). Pengaruh SedativeHipnotik terhadap susunan saraf pusat bergantung pada dosis atau jumlah yang dipakai,
dengan tingkat pengaruh sebagai berikut :
1) Dalam jumlah kecil, menyebabkan rasa tenang, mengurangi ansietas, dan terjadi
pengendalian diri yang kurang terkontrol.
2) Dalam jumlah sedang, menyebabkan mengantuk, menginduksi tidur dan memperpanjang
tidur.
3) Dalam dosis yang lebih banyak, menimbulkan efek anestesi, hilang kesadaran, dan
amnesia.
b. Amfetamin (Stimulan)
Amfetamin adalah suatu bahan sintetik (buatan) yang
tergolong perangsang susunan saraf. Ada tiga jenis
amfetamin

yaitu

dekstroamfetamin
(metedrin).

laevoamfeamin
(deksedrin),

Golongan

dan

amfetamin
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(benzedrin),
metilamfetamin
yang

banyak

Gambar 9.15 Contoh amfetamin (stimulan)
Sumber: http://www.www.acehtraffic.com
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disalahgunakan adalah MDMA (3,4, metilan-di-oksi met-amfetamin) atau lebih dikenal
dengan ekstasi dan metamfetamin (shabu-shabu). Amfetamin dapat dikonsumsi dengan cara
ditelan, yang kemudian akan diabsorbsi seluruhnya ke dalam darah. Pada penggunaan secara
intravena dalam beberapa detik akan sampai di otak.
c.

Halusinogen
Halusinogen berpengaruh terhadap persepsi bagi

penggunanya. Orang yang mengkonsumsi obat tersebut
akan menjadi orang yang sering berhalusinasi, misalnya
mereka mendengar atau merasakan sesuatu yang
ternyata tidak ada. Pengaruh halusinogen ini sangat

Gambar 9.16 Ganja
Sumber: http://www.guruipa.com

bervariasi, sehingga sulit diramalkan bagaimana atau
kapan mereka mulai berhalusinasi.
Halusinogen alami antara lain ganja, kecubung, meskalin yang berasal dari kaktus
Liphophora williamsii dan psilocybin yang berasal dari jamur Psilocybe mexicana dan
halusinogen sintetik antara lain adalah LSD (Lysergic acid Diethylamide). Ganja akan
menimbulkan halusinogen bila pada dosis yang tinggi.
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