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ABSTRAK 

 

Formalin merupakan salah satu bahan pengawet yang secara resmi dilarang penggunaannya 

dalam bahan pangan, hal ini tertulis di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 033 

tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Namun penggunaan formalin sebagai pengawet 

makanan masih sering ditemukan di produk pangan baik nabati maupun hewani. Kondisi ini 

yang sering dihadapi masyarakat tanpa mampu menghindari untuk mengkonsumsi produk yang 

mengandung formalin tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas air leri 

dalam mengurangi kadar formalin pada ikan tongkol (produk pangan hewani) dan tahu (produk 

pangan nabati) yang dilakukan dengan eksperimen dimana objek penelitian yang mengandung 

formalin akan direndam dengan selama 10, 15, 20, 25, dan 30 menit, untuk melihat penurunan 

kadar formalin berdasarkan variasi waktu perendaman. Pengecekan kadar formalin sebelum dan 

sesudah direndam menggunakan air leri pada ikan tongkol dan tahu ditentukan oleh titrasi 

iodometri. Hasil penelitian menunjukkan air leri efektif dalam mengurangi kadar formalin, 

dimana penurunan kadar formalin yang terbesar yakni sebanyak 31% terjadi pada perendaman 

ikan tongkol dengan air leri selama 30 menit, dan sebesar 64,8% terjadi pada perendaman tahu 

dengan air leri selama 30 menit. 

Kata kunci : Formalin; air leri; ikan tongkol; tahu 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Formalin is one of preservatives which is officially prohibited its use in food ingredients, it is 

written in Regulation of Minister of Health of Republic of Indonesia No. 033 of 2012 regarding 

Food Additives. However, the use of formalin as a food preservative is still often found in food 

products, both vegetables and animals. This condition is often faced by society without being 

able to avoid to consume products which contain formalin. The aim of this research is to view 

the effectiveness of leri water in reducing formalin levels in mackerel tuna (animal food 

products) and tofu (vegetable food products) conducted by experiments where the research 

object which contain formalin would be soaked for 10, 15, 20, 25, and 30 minutes, to view the 

decrease in formalin levels based on immersion time variations. Checking formalin levels before 

and after soaking by using leri water in mackerel tuna and tofu was determined by iodometric 

titration. The results showed that leri water is effective in reducing formalin levels, where the 

largest decrease in formalin levels, as many as 31% occurred in soaking mackerel tuna with leri 

water for 30 minutes, and 64,8% occurred in soaking tofu with leri water for 30 minutes. 

 

Keywords : Formalin; leri water; mackerel tuna; tofu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Formalin berupa racun yang mudah larut dalam methanol jika dikonsumsi berlanjut bisa 

memicu kerusakan hati, ginjal, limpa, pancreas, dan otak (Malik, 2018) Penambahan formalin 

pada pangan sangat perlu diwaspadai, bagi produsen dan konsumen, disebabkan formalin bisa 

memunculkan keracunan bagi tubuh manusia. Gejalanya berupa mual, sakit perut akut, muntah – 

muntah, munculnya depresi susunan syaraf, lalu gangguan peredaran darah. Jika takaran saji 

tinggi, mengakibatkan diare berdarah, kencing darah, muntah darah, sehingga kematian 

(Alsuhendra dan Ridawati, 2013). 

 Formalin juga merupakan salah satu bahan pengawet yang secara resmi dilarang  

penggunaannya dalam pengawetan bahan pangan, tertulis di peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia No. 033 tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan (Badan POM RI, 2017) 

Formalin merupakan salah satu bahan pengawet yang secara resmi dilarang penggunaannya 

dalam pengawetan bahan pangan, Begitu juga dengan beberapa jenis bahan tambahan non 

pangan yang lain seperti asam borat dan senyawanya, asam salisilat dan garamnya, 

dietilpirokarbonat, dulsin, kalium klorat, kloramfenikol, minyak nabati yang memiliki unsur 

bromin, nitrofurazon, formalin, dan kalium bromat. (Badan POM RI, 2016). 

 Pada formalin sendiri dapat digunakan untuk bahan perekat kayu lapis, disinfektan alat – 

alat rumah sakit, juga penggunaan dalam pegawetan makanan, yaitu berupa mi basah, tahu, ikan 

asin, ikan basah, ayam, dll. Pada pemakaian tidak tepat ini memberikan dampak buruk pada 

kesehatan masyarakat (Budianto, 2011). 



 Di dalam formalin mengandung zat formaldehid, jika masuk kedalam tubuh akan menjadi 

racun. Biasanya masyarakat akan berbelanja pangan tanpa peduli apakah pangan tersebut 

memiliki tidak atau adanya kandungan pengawet yang berbahaya. Padahal larutan seperti 

formalin bila digunakan sebagai pengawet makanan dan dikonsumsi manusia akan menjadi 

sangat berbahaya. Dilaporkan, takar saji fatal formalin lewat saluran pencernaan manusia adalah 

30 ml. Formaldehid berkemampuan membunuh keaktifan protein – protein penting di dalam 

tubuh, sehingga musnahnya fungsi molekul – molekul dalam metabolisme, menyebabkan tidak 

berfungsinya sel (Badan POM RI, 2017). 

Berdasarkan penelitian (Shita, 2016) dapat diketahui bahwa formalin merupakan larutan 

reaktif berkemampuan mengikat senyawa pada produk pangan yaitu protein, lemak dan 

karbohidrat. Proses formalin pada pangan yaitu ketika formaldehida bereaksi pada protein lalu 

terbentuknya sekuens diantara protein yang memiliki jarak berdekatan, lalu menghasilkan reaksi 

berupa mengerasnya protein yang tidak berfungsi lagi dalam pelarutan. Lalu pada penelitian 

(Wikanta, 2011) dapat diketahui bahwa protein yang sulit dicerna oleh makanan akan 

membentuk bahan asing (antigen) pada tubuh dan menciptakan respon imun. 

Ikan adalah jenis makanan yang harus dipertahankan kesegarannya, agar tidak terjadinya 

perubahan komponen protein. Ikan sendiri mempunyai sifat mudah membusuk, ikan segar hanya 

bertahan berkisar delapan jam ketika sudah ditangkap, dan fenomena saat ini nelayan lebih 

memilih proses pengawetan secara singkat dan tidak memikirkan bagaimana dampaknya pada 

konsumen, nelayan tidak memilih proses tradisional seperti penggaraman ataupun pengeringan 

dikarenakan proses tradisional tidak bertahan lama. Menggunakan formalin pengawetan ikan 

dapat terlihat segar walaupun sudah berhari – hari (Wijayanti & Lukitasari, 2016). 



Berdasarkan Penelitian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam 

penelitian sebelumnya di Indonesia ditemukan sejumlah kasus pengawetan ikan segar  

menggunakan  formalin, seperti di Bandar Lampung didapati pada rebon basah, ikan kembung, 

samba, petek, dan juga tenggiri (Girsang, 2014). 

Sedangkan tahu merupakan makanan yang berbahan dasar kedelai putih yang digiling 

sampai halus, lalu dipisahkan antara ampas dan filtrat, setelahnya ditambahkan asam cuka. Tahu 

merupakan salah satu makanan dengan sumber protein yang sering dikonsumsi oleh masyarakat, 

dengan kandungan protein yang cukup tinggi, dapat menggantikan protein hewani. Akan tetapi 

tahu sangat rentan hancur, maka sering ditemukan tahu diberi pengawet seperti formalin untuk 

menahan bentuknya yang rentan hancur (Puspitasari & Hadijanto, 2014). 

Daya tahan tahu sangat singkat. Pada keadaan biasa (suhu kamar) daya tahan tahu 

berkisar 1 – 2 hari, jika lewat dari batas tersebut akan terjadi perubahan rasa pada tahu yaitu 

asam dan busuk mengakibatkannya tidak boleh untuk dikonsumsi lagi. Penyimpanan yang tidak 

bertahan cukup lama dapat menyebabkan kerugian produsen tahu, sehingga adanya 

penyalahgunaan bahan kimia formalin untuk pengawetan tahu dalam menjaga bentuk tahu, 

warna dan memperlambat pertumbuhan mikoorganisme hingga daya tahan tahu  (Fadhil, 2016) 

Penelitian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Kendari (2016) dilakukan 

pemeriksaan pada makanan – makanan yang dicurigai mengandung bahan tambahan makanan, 

yaitu berupa identifikasi formalin menggunakan metode Chemkit formalin pada sampel tahu, 

mie basah, dan bakso berjumlah 88%, methanol yellow 24%, pengawet nipagin 57%, pengawet 

nipasol 57% dan rodhamin 10%. 



 Pengurangan  kadar formalin pada bahan makanan sebelum dikonsumsi, dapat dilakukan 

yaitu terdiri dari beberapa cara. Berdasarkan hasil penelitian, formalin yang terkandung dalam 

bahan makanan dapat tereduksi atau hilang pada bahan makanan selama proses pengolahan. 

Wikanta (2011) menyatakan, perendaman ikan segar pada air cuka (5%) selama 15 menit dapat 

menghilangkan formalin mencapai (100%); perendaman ikan asin mengandung formalin dengan 

air, air garam, air leri dapat menurunkan kadar formalin antara (60-89%); lalu proses 

penggorengan dan pengukusan dapat mengurangi kandungan formalin pada ikan segar, pindang, 

dan ikan asin mencapai (60%). 

 Cara penurunan kadar formalin atau deformalinisasi ikan asin dapat dilakukan dengan 

merendam ikan asin dengan tiga macam cara yaitu berupa perendaman pada air, air garam, dan 

air leri, perendaman dilakukan dalam waktu 60 menit, memperoleh hasil penurunan air mampu 

menurunkan  hingga (61,25%), air leri (66,03%), sedangkan  pada air garam (89,53%) (Santoso, 

2014). 

 Penelitian Purwanti, A dkk (2017) dengan hasil penelitian perendaman ikan asin jenis 

selar kuning dalam kurun waktu 20 menit dengan air leri yang lebih pekat, mampu menurunkan 

sebesar (28%), dan waktu perendaman tidak boleh melebihi dari waktu 20 menit, dikarenakan 

kadar formalin pada sampel akan meningkat kembali disebabkan terikatnya kembali antara 

gugus aldehid pada formalin dan protein pada ikan asin jenis selar kuning. 

 Penelitian Ramadhani, F dkk (2017) dalam kurun waktu 60 menit, P0 masing – masing 

larutan : 500 ppm. Larutan cuka mendapatkan hasil (74,27%), larutan garam (62,43%), air biasa 

(51,97%), lalu air leri (28,8%). 



 Pada penelitian Ramdan, U.M (2018) dengan hasil adanya pengurangan formalin 

terhadap sampel setelah dilakukan perendaman dengan air leri, dalam kurun waktu 50 menit 

dengan penurunan (50%) sedangkan pada kurun waktu 90 menit mendapatkan hasil penurunan 

(91,8%). Penelitian sebelumnya Anjelina, R (2019) menunjukkan adanya pengurangan formalin 

pada sampel tahu dengan waktu perendaman 1 – 3 jam dengan perendaman optimum (67,20%). 

 Berdasarkan  paparan di atas, bahwa formalin dijadikan sebagai pengawet makanan, yang 

memiliki dampak buruk bagi tubuh dan sudah ada peraturan di badan hukum. Dari beberapa cara 

menurunkan kadar formalin salah satunya air leri merupakan salah satu cara mudah yang dapat 

dilakukan dirumah dan bahannya juga sangat mudah ditemukan, sehingga peneliti tertarik untuk 

menguji keefektifan nya air leri dan berapa besarnya kadar formalin yang dapat diturunkan oleh 

air leri. Untuk itu peneliti ingin meneliti tentang uji efektivitas penggunaan air leri dalam 

mengurangi kadar formalin yang terdapat pada ikan tongkol dan tahu. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penguraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah : Bagaimanakah efektivitas penggunaan air leri dalam mengurangi kadar formalin 

yang terdapat pada ikan tongkol dan tahu. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui efektivitas penggunaan air leri dalam mengurangi formalin yang 

terdapat pada ikan tongkol dan tahu. 



1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan air leri dalam mengurangi formalin 

yang terdapat pada ikan tongkol. 

b. Untuk mengetahui efektivas penggunaan air leri dalam mengurangi formalin yang 

terdapat pada tahu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a) Bagi Institusi Terkait 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk menambah 

khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang pemanfaatan air leri sebagai 

alternative upaya dalam pengurangan kadar formalin pada ikan tongkol dan 

tahu. 

b) Bagi Intitusi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan informasi untuk kepentingan 

pembelajaran dan tambahan kepustakaan dalam penelitian mengenai efektivitas 

air leri mengurangi formalin pada ikan tongkol dan tahu. 

c) Bagi Masyarakat  

Sebagai bahan masukan dan informasi bahwa air leri dapat menurunkan kadar 

formalin pada bahan makanan. 

d) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Menambah pengetahuan terkait efektivitas penggunaan air leri dalam 

mengurangi kadar formalin yang terdapat pada ikan tongkol dan tahu. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Air Leri 

2.1.1 Pengertian Air Leri 

 Air leri (air cucian beras) adalah air bekas yang hasil dari pencucian beras, yang biasanya 

akan dibuang atau tidak dimanfaatkan. Sebenarnya kandungan mineral dan senyawa organik 

sangat beragam dapat ditemukan pada air leri (G M dkk, 2012). 

 Padi (Oryza Sativa) saat pengolahan kulit padi terjadinya pengelupasan dengan metode 

gilingan maupun tumbukan. Bagian penting adalah karbohidrat yaitu dari pati sebanyak 85 – 

90%. Hal yang terkandung selain karbohidrat terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan pentosan 

(Agustri, 2012). 

2.1.2 Kandungan Air Leri 

 Air Leri memiliki kandungan nutrisi, berupa 80% vitamin B1, 70% vitamin B3, 90% 

vitamin B6, 50% mangan, 50% fosfor, 60% zat besi ( Nurhasanah, 2011 dalam Bahar, 2016 ) 

Sedangkan pada penelitian Wardiah (2014) Kandungan air beras berupa  

- Karbohidrat    :    90%   

- Lemak   :    1,09% 

- Protein   :    8,77% 

- Vitamin B1  :    70% 



- Vitamin B2  :    90% 

- Vitamin B6  :    50% 

- Mangan (Mn)  :    50% 

- Fosfor (F)   :    60% 

- Zat Besi (Fe)  :    50% 

- Nitrogen (N)  :    0,015% 

- Magnesium (Mg)   :    14,525% 

- Kalium (K)   :    0,02% 

- Calsium (Ca)   :    2,94% 

2.1.3 Kegunaan Air Leri 

 Penggunaan air leri bisa menjadi salah satu dalam mengatasi mengurangi kadar formalin 

pada bahan pangan. Air leri adalah air bekas cucian beras yang memiliki banyak nutrisi. Protein 

yang terkandung pada air leri dapat mengikat sisa formalin yang belum terikat pada protein pada 

bahan pangan (Ramdan, 2018) 

Kegunaan dari air cucian beras / air leri secara garis besar nya memiliki kepentingan 

berupa enzim, terlebih kepada enzim yang berhubungan dengan pengontrolan gula darah, 

metabolism energi, dan hormone tiroid, mencegah terjadinya epilepsi, dan menurunkan risiko 

serangan jantung. Lalu, dengan adanyan kandungan mineral pada air leri, contohnya seperti 

fosfor berguna mengurangi risiko kerusakan tulang dan gigi, mengatur pergantian energi, 

membantu absorbs (penyerapan) dan pengiriman zat gizi, membantu pembawaan zat gizi ke 



aliran darah, membantu peranan vitamin dan mengontrol keseimbangan asam basa. (Anjelina, 

2019) 

2.2 Formalin 

 Formalin merupakan pengawet yang digunakan pada pangan yang membantu pencegahan 

dan penghambatan jalan fermentasi, pengasaman, atau pembusukan pada makanan yang 

disebabkan mikroorganisme. Cairan formalin dapat ditaruh pada pangan yang rentan rusak, atau 

pangan yang mudah ditumbuhi oleh bakteri dan jamur, contohnya berupa ikan segar, ikan asin, 

tahu, dan lain – lain (Wisnu, 2012). Formalin juga merupakan larutan bening atau disebut tidak 

memiliki warna, memiliki bau yang tajam, dan adanya kandungan 37% formaldehid pada air 

(Uddin dkk, 2011). 

 Formalin tidak diizinkan jika digabungkan dengan asam basa, bahan pengoksidasi, 

pereduksi, logam, garam logam, halogen, bahan yang mudah terbakar, dan peroksida. Formalin 

yang digabungkan dengan peroksida, nitrogen dioksida, dan asam peformat, dapat memicu 

ledakan. Formalin bisa menimbulkan korosi pada baja. Dalam pengawetan bahan makanan, 

formalin banyak digunakan yaitu contohnya adalah, bakso, mie basah, tahu, dan ikan. Jika 

direndamkan bahan makanan dalam air, lalu diteteskan formalin, bahan – bahan makanan 

tersebut dapat bertahan lebih lama, dengan kondisi yang kondisi fisik yang masih kenyal 

(Effendi, 2012). 

2.2.2 Kegunaan Formalin 

2.2.2.1 Penggunaan Formalin Yang Tepat 

 Formalin umum ditemui dalam kehidupan sehari – hari. Pada sektor industri, formalin 

sangat bermanfaat, contohnya sebagai anti bakteri dan juga pembunuh kuman, sehingga formalin 



banyak digunakan sebagai pembersih lantai, kapal, gudang, pakaian dan juga dalam pembunuh 

lalat dan serangga lainnya. Pada konsentrasi yang kecil (<1%), cairan formalin ditemukan 

sebagai pengawet pada bahan non pangan yaitu pembersih rumah tangga, sabun cuci piring, 

pelembut, sabun mobil, lilin dan juga karpet (Faradila dkk, 2014). 

 Pada Formalin sendiri dapat dipakai sebagai perekat kayu lapis, dalam produksi pupuk, 

produksi parfum, alat kecantikan seperti kosmetik, bahan anti korosi pada baja, anti bakteri 

pembunuh kuman, insektisida, pembersih cermin dan kaca. Dan Formalin digunakan sebagai 

bahan pengawet yang disediakan di laboratorium dan bahan pembalsaman mayat (Budianto, 

2011). 

2.2.3 Ciri – Ciri Pangan Yang Mengandung Formalin 

 Jika pangan mengandung formalin, biasanya awet sehingga dapat bertahan lebih lama. 

Pangan yang ada kandungan formalin di dalamnya saat dimasak biasanya akan mengularkan bau 

khas formalin. Ciri – ciri pangan yang mengandung formalin yaitu : 

a. Tahu 

Tahu akan terlihat sangat bagus, kenyal, dan tidak mudah hancur. Tahu akan lebhih awet 

daripada biasanya , dan proses pembusukan akan lebih lama, bau formalin akan 

mendominasi, sehingga aroma kedelai tidak terasa lagi. 

b. Mie Basah 

Terasa lebih kenyal, jika dibandingkan dengan mie tanpa formalin, mie dengan formalin 

akan lebih awet. Bentuk fisik mie akan lebih tampak mengkilat, tidak mudah putus, dan 

juga tidak lengket. 



c. Bakso 

Terasa lebih kenyal, bau khas bakso tercium, lebih awet, dan proses pembusukan lebih 

lama. 

d. Ikan Asin 

Daging terasa lebih kenyal, bentuk utuh, warna lebih putih dibandingkan dengan ikan 

asin tanpa formalin yang warnanya sedikit lebih kecokelatan, pembusukan ikan asin juga 

akan lebih lama. 

e. Ikan Segar 

Ikan dengan formalin warnya lebih putih bersih / terlihat lebih cemerlang, jika disentuh 

akan lebih kenyal, pada insang tidak akan berwarna merah segar, tetapi merah tua, tahan 

lebih lama dikarekan penghambatan pembusukan oleh formalin. 

f. Ayam Potong 

Warnya terlihat lebih putih bersih, dan tidak mudah busuk (Widyaningsih & Murtini, 

2006). 

2.2.4 Dampak Formalin Terhadap Kesehatan 

Formalin tidak diizinkan keberadaannya pada makanan dan minuman, tidak langsung 

memberikan efek samping, tetapi jika pemakaian dalam jangka panjang dapat menimbulkan 

pertumbuhan sel – sel kanker, terjadinya permasalahan pada pernafasan, reaksi alergi, maupun 

luka bakar (Nelly, 2011). 



 Makanan yang terkandung bahan pengawet formalin dikonsumsi secara terus – menerus 

dapat menyebabkan keruasakan pada hati, ginjal, limfa, pankreas, otak dan menimbulkan kanker, 

yaitu kanker hidung dan tenggorokan. Keracunan secara akut yang disebabkan formalin 

menyebabkan vertigo dan rasa mual dan muntah. Sedangkan keracunan akut metil alcohol pada 

pangan menimbulkan kebutaan, rusaknya organ hati dan saraf dan dapat terjadinya kanker pada 

keturunan. Sehingga, penggabungan antara formaldehida dan metil alcohol pada formalin 

memiliki efek karsinogenik ganda (Budianto, 2011). 

2.3 Ikan Tongkol 

 Menurut Nelwan (2012) Ikan tongkol adalah epipelagis, neuritik dan oseanik termasuk 

jenis ikan pada perairan yang hangat, dan dalam bentuk bergerombol. Ikan tongkol menyebar 

sesuai jalur arus, banyaaknya populasi mengikuti arah arus. Biasanya ikan tongkol memiliki 

persebaran dengan gerombolan yang lebih banyak dibandingkan pada perairan perabatasan. 

Memiliki kepala yang memanjang dan runcing, pada daerah kepala memiliki warna keabuan 

yang mengilat. 

2.3.3 Klasifikasi Ikan Tongkol 

 Klasifikasi Ikan Tongkol menurut Hasibuan (2018) adalah : 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Class  : Teleostei 

Ordo  : Perciformes  

Family  : Scrombidae 



Genus  : Euthynnus 

Spesies : Eutynnus affinis 

2.3.4 Morfologi Ikan Tongkol 

 Berdasarkan Kaymaran & Darvishi ( 2012 ). Di perairan Laut Jawa, ikan tongkol 

mempunyai ukuran minimum 11,7 cmFL, maksimum 55,4 cmFL dan ukuran rata – rata 34,1 cm. 

Pada perairan Iran berkisar 28 – 88 cm, dengan rata – rata 66 cm, lalu ikan tongkol dapat tumbuh 

dengan pesat pada usia 2 – 8 tahun. 

2.3.5 Komposisi Ikan Tongkol 

 Berdasarkan Hafiludin ( 2011 ) Pada Ikan tongkol ( Euthynnus Affinis ) terkandung 

nutrisi yang tinggi, terlebih lagi yaitu berupa protein sebanyak 22,6 – 26,2 g/100 g daging, 

sedangkan pada lemak sebanyak 0,2 – 2,7 g/100 g daging, lalu adanya mineral (kalsium, fosfor, 

besi, sodium), vitamin A (retinol), dan vitamin B (thiamin, riboflavin, dan niasin). 

 Pada daging ikan, komponen kimia utama adalah air, protein dan lemak yang memiliki 

kisaran 98% dari keseleruhan berat daging, yang memiliki pengaruh terhadap nilai nutrisi, 

fungsi, keunggulan sensori dan kestabilan dari penyimpanan daging (Hafiludin, 2011). 

2.4. Tahu 

2.4.1 Pengertian Tahu 

 Tahu merupakan produk pangan yang memiliki bentuk padat lunak berbahan dasar 

kedelai ( Glycine sp ) berdasarkan proses pengendapan protein, tanpa bahan lain yang tidak 

sesuai syarat untuk pembuatan tahu. Komposisi kimia pada tahu bermacam – macam, 

berdasarkan jenis kedelai yang dijadikan bahan dasar. Biasanya ditemukan komposisi pada tahu 



adalah : kadar air 84 – 90% protein 5 – 8%, lemak 3 - 4%, dan karbohidrat 2 - 4%  (Retno, 

2014). 

 Daya tahan pada tahu sangat singkat dan mudah membusuk, dikarenakan tahu perlu 

direndam, sehingga mudahnya terkontaminasi dari air rendaman dan udara, oleh sebab itu 

terjadinya pengasaman dan pembusukan pada tahu. Keadaan itu mengharuskan tahu harus segera 

terjual habis dan dikonsumsi tanpa penyimpanan yang terlalu lama agar tidak basi (Rahmawati, 

2013). 

2.4.2 Standar Kualitas Pada Tahu 

 Berdasarkan Anjelina (2019), standar kualitas pada tahu adalah : 

1. Air 

Walaupun termasuk komponen terbanyak pada produk tahu, yaitu sebanyak (80%-85%), 

tetapi air termasuk sebagai bagian penting dalam penentuan kualitas tahu. 

2. Protein 

Bagian utama yang menjadi penentu kualitas produk tahu merupakan kandungan 

proteinnya. Pada standar mutu tahu, sudah ditentukan kadar minimal protein pada tahu 

yaitu sebanyak 9% dari berat tahu. 

3. Abu 

Abu pada tahu yaitu unsur mineral yang terkandung dalam kedelai. Jika kadar abu pada 

tahu terlalu tinggi, maka tahu telah tercemar oleh kotoran misalnya tanah, pasir yang bisa 

saja disebabkan penggunaan batu tahu yang kurang benar. Standar kadar abu yang 

diizinkan berada pada tahu adalah 1% dari berat tahu. 



4. Serat Kasar 

Serat Kasar pada produk tahu bersal dari ampas kedelai dan kunyit (pewarna). Standart 

kadar maksimal serat yang diizinkan adalah 0,1% dari berat tahu. 

5. Logam Berbahaya 

Logam berbahaya (As, Pb, Mg, Zn) bila terkandung pada tahu bisa saja berasal dari air 

yang tidak sesuai dengan syarat standart air minum atau berasal dari alat – alat yang 

digunakan, contohnya seperti mesin penggilingan. 

6. Zat Pewarna 

Zat Pewarna yang dianjurkan untuk membuatan produk tahu adalah pewarna alam 

(kunyit) atau bahan pewarna lain yang dikhususkan untuk pewarna makanan. 

7. Bau dan Rasa 

Jika adanya penyimpangan bau dan rasa pada produk tahu itu menandakan terjadinya 

kerusakan (basi atau busuk) atau dapat juga disebabkan oleh pencemaran dari bahan lain. 

8. Lendir dan Jamur 

Adanya keberadaan lendir dan jamur menunjukkan berlangsungnya kerusakan atau 

pembusukan. 

9. Bahan Pengawet 

Memperpanjang masa simpan produk tahu, maka perlunya penggunaan bahan pengawet 

yang diperbolehkan oleh SK Menteri Kesehatan, antara lain : 



- Natrium Benzoat standar dosis 0,1% 

- Nipagin standart dosis maksimal 0,08% 

- Asam Propeonat standart dosis maksimal 0,03% 

10.  Bakteri Coli 

Bakteri ini bisa saja muncul pada produk tahu jika proses pembuatannya tidak 

menggunakan standart air minum yang disarankan. 

2.4.3 Kandungan Zat Gizi Pada Tahu 

 Sedangkan berdasarkan Rahmawati (2013) Tahu yang merupakan produk berasal dari 

olahan kedelai memiliki kandungan gizi protein yang cukup tinggi, sehingga seperti tempe, tahu 

juga bermanfaat sebagai sumber protein yaitu protein nabati. Kandungan gizi tahu pada 100 gr 

berat bahan adalah : energi 68 kkal, 7,8 g protein, 4,6 g lemak, 1,6 g karbohidrat, 124 mg 

kalsium, 63,0 mg fosfor (DKBM, 1981) Jika dalam bentuk persentase, bahwa kandungan tahu 

berupa 70–90% air, 5–15% protein, 4-8% lemak, 2-5% karbohidrat. Tahu termasuk makanan 

yang dapat memenuhi gizi pada tubuh, dikarenakan memiliki mutu protein terbaik yang 

mengandung asam amino yang sempurna yang diakui mempunyai kemampuan mencerna tinggi ( 

85%-98%). Jika dibandingkan dengan lauk pauk hewani, berupa telur, daging dan ikan, produk 

tahu tidak terlalu unggul, akan tetapi para masyarakat tetap dapat mengonsumsi protein dengan 

mengganti protein hewani dengan protein nabati pada produk tahu, apalagi produk tahu mudah 

diperoleh dengam harga yang murah, dan juga kandungan asam lemak tak jenuh pada produk 

tahu hanya sedikit kandungan kolesterolnya, sebab itu aman untuk kesehatan jantung. 



2.4.4 Proses Pembuatan Tahu 

 Pada Proses pembuatan tahu hanya membutuhkan alat – alat sederhana rumah tangga, 

yaitu berupa alat untuk perendaman dan panic perebus, selain itu alat khusus lainnya berupa kain 

penyaring yang besar, mesin penggiling, bak untuk menampung bubur tahu yang sudah direbus, 

lalu pemberat. Sedangkan bagi menjaga kualitas tahu digunakan air yang bersih adalah 

persyaratan untuk menjaga mutu produk tahu. Air digunakan pada pencucian, perendaman pada 

kedelai, dan tahu yang sudah siap. Lalu diikuti dengan kebersihan alat – alat yang digunakan, 

lingkungan kerja dan para pekerja agar produk tahu tidak terkontaminasi. Proses pembuatan tahu 

dimulai dengan pemilihan mutu kedelai dengan memilih yang berbiji besar, dicuci dengan air 

bersih, diikuti dengan perendaman pada air yang banyak dalam waktu enam jam. Lalu kegiatan 

selanjutnya adalah, pencucian, pengupasan, penghancuran, hingga menjadi bubur kedelai yang 

sesuai syarat dalam pembuatan tahu. Kegiatan yang terakhir adalah penaruhan zat pengental, 

pemadatan, lalu pemotongan (Rahmawati, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Kerangka Konsep 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disusun kerangka konsep penelitian yang 

menjelaskan arah atau alur penelitian tentang Uji Efektivitas Penggunaan Air Leri dalam 

Mengurangi Formalin yang Terdapat Pada Ikan Tongkol dan Tahu. 

 

        Variabel Dependent                                                           

 

 

Variabel Independent 

 

 

 

 

2.6 Hipotesa Penelitian 

 

Ha : Air leri efektif dalam dalam mengurangi kadar formalin yang terdapat pada ikan tongkol. 

 

H0 : Air leri tidak efektif dalam mengurangi kadar formalin yang terdapat pada ikan tongkol. 

 

Ha : Air leri efektif dalam mengurangi kadar formalin yang terdapat pada tahu. 

 

H0 : Air leri tidak efektif dalam mengurangi kadar formalin yang terdapat pada tahu. 

Ikan Tongkol 

Tahu 

Air Leri 

Kadar Formalin 

pada perendaman : 

- 10 Menit 

- 15 Menit 

- 20 Menit 

- 25 Menit 

- 30 Menit 

Kadar Formalin 

pada perendaman : 

- 10 Menit 

- 15 Menit 

- 20 Menit 

- 25 Menit 

- 30 Menit 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian berjenis eksperimen dengan rancangan penelitian 

dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial dengan menggunakan satu 

faktor konsentrasi yaitu faktor lama perendaman dalam air leri. Perlakuan dilakukan sebanyak 5 

kali dalam percobaan. Pengujian secara kualitatif pengecekan adanya formalin pada sampel atau 

tidak dan kuantitatif untuk melihat penurunan formalin pada ikan tongkol dan tahu dengan 

menggunakan air leri. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biokimia Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan sejak bulan Oktober 2020 - Juni 2021 

3.2.3 Objek Penelitian 

 Objek penelitan pada penelitan ini adalah formalin yang terdapat pada ikan tongkol dan 

tahu. 



3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Data Primer 

 Data primer diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Laboratorium Biokimia 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara  

3.3.2 Data Sekunder  

 Data Sekunder data yang diperoleh dari buku – buku serta literatur – literatur yang 

mendukung sebagai bahan kepustakaan.  

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

- Pipet Tetes 

- Tabung Reaksi 

- Kertas Saring Whatman no. 42 

- Gelas Ukur 

- Labu Erlenmeyer 50 ml 

- Labu Takar 500 ml 

- Corong 

- Sample cup 

- Mortar dan Pestle 



- Wadah kecil berbahan plastik 

- Spatula 

3.4.2 Bahan 

Bahan – bahan yang digunakan pada penelitian berupa : 

- Formalin  

- KMnO4 0,1 N 

- 3 ml NaOH 0,1 N  

- 25 ml I2 0,1 N 

- 6 ml HCL 4N 

- Na2S2O3 0,1 N 

- Indikator Amilum 0,5 % 

- Na2S2O3 0,1 N 

- Beras Putih 

- Tahu 

- Air 

- Ikan Tongkol 

- Aquades 



3.5. Prosedur Kerja 

3.5.1 Pengambilan Sampel 

 Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, berupa peneliti 

memilih sampel yang sesuai dengan kriteria dan kebutuhan penelitian. Besaran pada sampel ikan 

tongkol dan tahu yang akan diambil pada perendaman selama 10 menit ; 15 menit ; 20 menit ; 25 

menit ; 30 menit, sampel yang digunakan pada masing – masing perendaman pada ikan tongkol 

dan tahu adalah  5 – 6 gram per sampel. 

Alasan pemilihan waktu perendaman selama 10 menit ; 15 menit ; 20 menit ; 25 menit 

dan 30 menit adalah perendaman ini diutamakan untuk keamanan kualitas bahan makanan dan 

berdasarkan penelitian Purwanti, A dkk (2017) bahwa tidak boleh perendaman terlalu lama, 

maksimal 20 menit disebabkan kadar formalin pada sampel akan meningkat kembali, 

penyebabnya adalah dapat terikatnya kembali antara gugus aldehid pada formalin dan protein 

pada bahan pangan. Lalu pada penelitian Ramdan (2018) perendaman mie basah berformalin 

dengan air leri dengan waktu perendaman 10 menit ; 20 menit dan 30 menit.  

3.5.2 Pembuatan Zat Pereduksi Formalin 

- Pembuatan Air Leri 

Ditimbangnya beras sebanyak 500 g, lalu dimasukkan kedalam gelas kimia 1000 ml, 

dilanjutkan dengan air sebanyak 750 ml lalu beras diremas – remas dalam rentang waktu 

20 - 25 menit hingga mendapatkan air leri, selanjutnya air leri nya dimasukkan kedalam 

pada wadah gelas kimia. 

 



- Variasi air leri dalam waktu perendaman 

 Direndam tahu berformalin sebanyak 5 - 6 gram pada wadah menggunakan air 

leri sebanyak 60 ml dengan variasi waktu perendaman 10 menit ; 15 menit ; 20 

menit ; 25 menit dan 30 menit. 

 Direndam ikan tongkol berformalin sebanyak 5 – 6 gram pada wadah 

menggunakan air leri sebanyak 60 ml dengan variasi waktu perendaman 10 menit 

; 15 menit ; 20 menit ; 25 menit dan 30 menit. 

3.5.3 Pereaksi Analisa Formalin 

 Uji KMnO4 

Uji kandungan formalin secara kualitatif menggunakan uji KMnO4 dengan 

menghasilkan perubahan warna, dengan memasukkan sampel kedalam tabung 

reaksi dan kocok tabung reaksi dengan secara tegak – lurus hingga larutan 

menyatu sehingga menghasilkan warna merah keunguan untuk melihat kadar 

formalinnya. 

 Uji Titrasi Iodometri 

Uji kadar formalin secara kuantitatif menggunakan uji titrasi iodometri, melihat 

dari kadar suatu zat menggunakan Na2S2O3 0,1 N, sebagai proses titrasi. Hasil dari 

proses titrasi iodometri adalah perubahan warna larutan menjadi bening. 

 

 

 



3.6 Penentuan Kadar Formalin Pada Sampel 

 Perendaman Ikan Tongkol dengan Larutan Formalin 

Satu potong ikan tongkol ditaruh pada wadah yang telah disiapkan, lalu 

penambahan larutan formalin sebanyak 50 ml dan didiamkan dalam waktu 10 

menit. 

 Perendaman Tahu dengan Larutan Formalin 

Tiga buah tahu ditaruh pada wadah yang telah disiapkan, lalu penambahan larutan 

formalin 50 ml dan didiamkan dalam waktu 10 menit. 

 Perendaman Ikan Tongkol dengan Air Leri 

5 – 6 gram ikan tongkol berformalin, ditaruh di dalam wadah lalu dilakukan 

perendaman menggunakan air leri sebanyak 60 ml dalam variasi waktu 10 menit ; 

15 menit ; 20 menit ; 25 menit dan 30 menit. 

 Perendaman Tahu dengan Air Leri 

5 - 6 gram tahu berformalin, ditaruh di dalam wadah lalu dilakukan perendaman 

menggunakan air leri sebanyak 60 ml dalam variasi waktu perendaman 10 menit ; 

15 menit ; 20 menit ; 25 menit dan 30 menit. 

3.7 Prosedur Percobaan 

3.7.1 Uji Kualitatif Formalin 

 Uji Kualitatif Formalin menggunakan pereaksi KMnO4 guna memeriksa adanya 

kandungan formalin pada tahu dan ikan tongkol, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : 



- Tahu dengan berat 5 gram ditaruh pada Mortar dilarutkan dengan aquadest, selanjutnya 

ditumbuk – tumbuk dengan pastle hingga sample berbentuk lebih halus. 

- Disaring menggunakan kertas saring whatman, guna mendapatkan filtrate sebanyak 250 

ml. 

- Lalu masukkan filtrate kedalam tabung reaksi, tambahkan 1 tetes KMnO4 0,1 N, kocok 

tabung reaksi dengan posisi tegak – lurus hingga larutan. 

- Dilihat perubahan warnanya. 

3.7.2 Uji Kuantitatif Formalin 

 Uji Kuantitatif Formalin memakai metode analisa titrasi iodometri guna mengukur 

kandungan formalin pada tahu dan ikan tongkol, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : 

- Diambilnya 5 gram sampel, berupa ikan tongkol dan tahu. 

- 5 gram setiap sampel dihancurkan hingga halus. 

- Dicampur dengan aquades sebanyak 100 ml, di dalam labu ukur, dihomogenkan dengan 

dikocok secara tegak lurus. 

- Setelahnya dituangkan pada gelas ukur sebanyak 10 ml, lalu dituang pada pada labu 

Erlenmeyer. 

- Ditambahkan 3 ml NaOH 0,1 N, sebagai oksidator pada ikan tongkol dan tahu. 

- Ditambahkan 25 ml I2 0,1 N. 

- Lalu disimpan didalam tempat gelap selama 15 menit. 

- Setelahnya ditambahkan 6 ml HCI 4N. 

- Langkah selanjutnya dititrasi menggunakan Na2S2O3 0,1 N sampai berubah warna 

menjadi kuning muda. 

- Ditambahkan indicator amilum 0,5% 



- Lalu Dititrasi kembali dengan NaS2O3 0,1 N sampai berubah warna menjadi bening. 

- Dicatat hasilnya. 

3.8 Metode Pengukuran Data 

 Metode pengukuran data adalah dengan sampel yang sudah didapat kadar formalinnya, 

langkah selanjutnya penentuan besar persentasenya / penurunan dengan menggunakan rumus : 

(
   

 
)                  

Berupa a adalah konsentrasi formalin sebelum dilakukan perendaman dan b adalah konsentrasi 

formalin setelah dilakukan perendaman dengan air leri. 

3.9 Metode Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium disajikan dalam bentuk table 

distribusi dan diagram berdasarkan variasi konsentrasi dan lama perendaman pada ikan tongkol 

dan tahu pada air leri. Penambahasan dan analisis diberlakukan secara deskriptif untuk melihat 

bagaimana hasil perendaman dengan air leri, lalu dilanjutkan melihat uji normalitas data, 

dilanjutkan melihat uji efektivitas penggunaan air leri dalam mengurangi formalin pada ikan 

tongkol dan tahu, menggunakan uji paired sample test, lalu untuk melihat perbedaan perendaman 

air leri dalam penurunan kadar formalin diantara ikan tongkol dan tahu menggunakan uji 

independent sample t – test. 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Hasil Analisa Kualitatif 

 4.1.1 Hasil Analisa Formalin Ikan Tongkol dan Tahu 

Hasil penelitian ini berdasarkan pada hasil analisis pereaksi KMnO4 dengan variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini, yakni ikan tongkol dan tahu. Analisis dengan menggunakan 

KMnO4 dalam penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan formalin pada ikan 

tongkol dan tahu yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 4.1.2 Hasil Analisa pereaksi KMnO4 

No Variabel Kandungan Formalin 

1 Ikan Tongkol + 

2 Tahu + 

 

Berdasarkan tabel 4.1.2 diketahui bahwa sampel ikan tongkol dan tahu yang akan 

digunakan sebagai bahan analisa dalam penelitian ditemukan mengandung formalin. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini diambil secara acak dengan membeli langsung dari penjual 

di Pasar Pendidikan, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Hasil ini didapatkan melalui 

analisa menggunakan pereaksi KMnO4 untuk mengidentifikasi kandungan formalin di dalam 

sampel ikan tongkol dan tahu. Indikator keberadaan formalin dapat diketahui melalui 

pengamatan terhadap perubahan warna, yakni perubahan warna cairan pada tabung reaksi yang 

sebelumnya berwarna merah keunguan, perlahan akan berubah warna menjadi kuning pucat dan 

kuning pucat sedikit gelap. Hasil analisa kualitatif dalam penelitian ini kemudian akan 

dilanjutkan dengan melakukan analisa kuantitatif, yakni melakukan analisa berdasarkan hasil uji 



titrasi iodometri untuk kemudian dianalisa secara deskriptif dan perhitungan statistik melalui uji 

beda. 

4.2 Hasil Analisa Kuantitatif 

Sampel yang dianalisa di laboratorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Laboratorium Biokimia/Kimia Bahan Makanan. Universitas Sumatera Utara, diketahui sudah 

mengandung formalin dengan kadar 1,36 mg/l pada ikan tongkol dan 0,76 mg/l pada tahu, 

namun jika mempertimbangkan proses iodometri yang akan dilakukan untuk menguji efektivitas 

perendaman pada sampel ikan tongkol dan tahu, maka kadar formalin tersebut masih terlalu 

rendah sehingga pada sampel ikan tongkol dan tahu perlu diberikan tambahan formalin sebesar 

1%. Melalui penambahan ini maka hasil analisa kuantitatif diharapkan dapat terbaca dengan 

baik. 

4.2.1 Hasil Analisa Titrasi Iodometri pada Ikan Tongkol dan Tahu Setelah Perendaman 

dengan Air Leri 

Peneliti melakukan analisis kuantitatif melalui titrasi iodometri untuk mengetahui 

penurunan kadar formalin dalam sampel ikan tongkol dan tahu yang setelah sebelumnya telah 

diberi perlakuan dengan melakukan perendaman dalam air leri. Waktu perendaman sampel ikan 

tongkol dan tahu dalam air leri dilakukan dalam 5 kategori waktu perendaman, yakni waktu 

perendaman selama 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit dan 30 menit. Analisis kuantitatif 

disajikan dengan menjabarkan kadar awal sampel ikan tongkol dan tahu sebelum dan sesudah 

dilakukan perendaman dengan air leri, serta mengidentifikasi persentase penurunan pada kedua 

sampel. Persentase penurunan kadar formalin dalam sampel ikan tongkol dan tahu yang diberi 

perlakuan melalui perendaman dengan air leri dapat dihitung berdasarkan rumus berikut: 

Persentase penurunan kadar formalin = 
                                           

                   
      

  



Berdasarkan penjabaran di atas, berikut merupakan data hasil analisa pereaksi titrasi 

iodometri pada penelitian berdasarkan kadar sebelum dan sesudah perendaman serta persentase 

penurunan: 

Tabel 4.2.1 Hasil Analisa Titrasi Iodometri 

Waktu 

Perendaman 
Variabel 

Kadar awal (mg/L) Konsentrasi 

Penurunan 

(mg/L) 

Persentase 

penurunan Sebelum 

perendaman 

Sesudah 

perendaman 

10 menit 

Ikan 

Tongkol 
5,78 5,07 0,71 12% 

Tahu 5,38 4,75 0,63 11,7% 

15 menit 

Ikan 

Tongkol 
5,78 4,89 0,89 15% 

Tahu 5,38 4,06 1,32 24% 

20 menit 

Ikan 

Tongkol 
5,78 4,68 1,10 19% 

Tahu 5,38 3,36 2,02 37% 

25 menit 

Ikan 

Tongkol 
5,78 4,43 1,35 23% 

Tahu 5,38 2,63 2,75 51% 

30 menit 

Ikan 

Tongkol 
5,78 4,01 1,77 31% 

Tahu 5,38 1,89 3.49 64,8% 

 

Berdasarkan tabel 4.2.1 di atas dapat diketahui bahwa perendaman pada sampel ikan 

tongkol maupun tahu dengan air leri mengalami penurunan yang diketahui dari kadar awal 

sebelum dan sesudah dilakukan perendaman dengan air leri. Penurunan kadar formalin dalam 

sampel yang telah diberi perlakuan dengan melakukan perendaman dengan air leri diketahui 

menuruan signifikan setiap 5 menitnya. Penurunan terbesar kadar formalin dalam sampel ikan 



tongkol yang telah direndam dengan air leri diketahui terjadi dalam waktu perendaman selama 

30 menit, dengan penurunan kadar 5,78  mg/l menjadi 4,01  mg/l atau sebesar 31%, sedangkan 

penurunan terbesar kadar formalin dalam sampel tahu yang telah direndam dengan air leri juga 

terjadi dengan waktu perendaman selama 30 menit, dengan penurunan kadar 5,38  mg/l menjadi 

1,89  mg/l atau sebesar 64,8%. 

Adapun penurunan terkecil kadar formalin dalam sampel ikan tongkol yang telah 

direndam dengan air leri diketahui terjadi dengan waktu perendaman selama 10 menit, dengan 

penurunan kadar 5,78  mg/l menjadi 5,07  mg/l atau sebesar 12%, sedangkan penurunan terkecil 

kadar formalin dalam sampel tahu yang telah direndam dengan air leri juga terjadi dengan waktu 

perendaman selama 10 menit, dengan penurunan kadar 5,38  mg/l menjadi 4,75  mg/l atau 

sebesar 11,7%. Berdasarkan data yang didapat, maka diketahui bahwa lama waktu perendaman 

dengan air leri berbanding lurus dengan persentase penurunan kadar formalin dalam sampel ikan 

tongkol dan tahu, sehingga semakin lama sampel direndam dalam air leri maka semakin tinggi 

persentase penurunan kadar formalin. 

4.3 Grafik Penurunan Kadar Formalin Setelah Perendaman dengan Air Leri Berdasarkan 

Waktu Perendaman 

4.3.1 Grafik Waktu Perendaman Air Leri terhadap Penurunan Kadar Formalin pada 

Sampel Ikan Tongkol  

Berdasarkan data uji kuantitatif yang dilakukan, peneliti akan menyajikan data tersebut 

kedalam bentuk grafik untuk membantu mempermudah peneliti dalam melakukan interpretasi 

dan analisa dalam penelitian. Berikut merupakan grafik waktu perendaman air leri terhadap 

penurunan kadar formalin pada sampel ikan tongkol : 



 

Grafik 4.3.1 Waktu Perendaman Air Leri terhadap Penurunan Kadar Formalin pada Sampel Ikan 

Tongkol 

 Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa terdapat penurunan kadar formalin 

pada sampel ikan tongkol setiap menitnya, persentase penurunan diatas berdasarkan rumus kadar 

formalin yang menunjukkan penurunan kadar formalin pada ikan tongkol dengan range 

persentase dibawah 10% setiap permenitnya. yaitu dari penurunan dengan perendaman air leri 10 

menit dengan penurunan 12%, perendaman air leri 15 menit dengan penurunan 15%, 

perendaman air leri 20 menit dengan penurunan 19%, perendaman air leri 25 menit dengan 

penurunan 23%, lalu yang terakhir perendaman 30 menit dengan penurunan 31%. 

4.3.2 Grafik Waktu Perendaman Air Leri terhadap Penurunan Kadar Formalin pada 

Sampel Tahu 

Berdasarkan data uji kuantitatif yang dilakukan, peneliti akan menyajikan data tersebut ke 

dalam bentuk grafik untuk membantu mempermudah peneliti dalam melakukan interpretasi dan 

analisa dalam penelitian. Berikut merupakan grafik waktu perendaman air leri terhadap 

penurunan kadar formalin pada sampel tahu: 
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Grafik 4.3.2 Waktu Perendaman Air Leri terhadap Penurunan Kadar Formalin pada Sampel 

Tahu. 

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa terdapat penurunan kadar formalin 

pada sampel tahu setiap menitnya, persentase penurunan diatas berdasarkan rumus kadar 

formalin yang menunjukkan penurunan kadar formalin pada tahu dengan range persentase diatas 

10% setiap permenitnya, yaitu dari penurunan dengan perendaman air leri 10 menit dengan 

penurunan 11,7%, perendaman air leri 15 menit dengan penurunan 24%, perendaman air leri 20 

menit dengan penurunan 37%, perendaman air leri 25 menit dengan penurunan 51%, lalu yang 

terakhir perendaman 30 menit dengan penurunan 64,8%. 

4.4 Uji Efektivitas Perendaman Air Leri dalam Penurunan Kadar Formalin 

Uji efektivitas dalam penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan uji perbedaan kadar 

formalin sebelum dan sesudah diberi perlakuan berupa perendaman air leri pada sampel ikan 

tongkol dan tahu dengan uji paired sample t-test. Peneliti akan terlebih dahulu melakukan uji 

normalitas dengan Shapiro-Wilk untuk mengetahui distribusi data yang digunakan dalam 
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penelitian. uji Shapiro-Wilk dipilih karena jumlah data yang diolah dalam penelitian kurang dari 

50. Berikut merupakan hasil uji Shapiro-Wilk dalam penelitian: 

Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas  

Variabel 
Uji Normalitas 

Sig. Keterangan 

Kadar pada Ikan Tongkol dan Air Leri 0.862 Data Berdistirbusi Normal 

Kadar pada Tahu dan Air Leri 0.966 Data Berdistirbusi Normal 

 

 Berdasarkan data yang tertera pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi 

berdasarkan hasil uji normlitas dengan Shapiro-Wilk di seluruh data adalah lebih dari 0,05, yakni 

sebesar 0,862 dan 0,966. Artinya data yang digunakan pada penelitian berdistribusi normal. 

Sehingga uji statistik selanjutnya yang akan dilakukan menggunakan jenis uji statistik parametric 

yakni paired sample t-test karena data berdistribusi normal. 

4.4.1 Uji Efektivitas Perendaman Air Leri dalam Penurunan Kadar Formalin pada Sampel  

Ikan Tongkol 

Tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti setelah mengetahui besar 

penurunan kadar formalin dalam sampel ikan tongkol yang telah diberi perlakuan dengan 

perendaman air leri, maka peneliti akan menguji secara statistik untuk mengetahui efektivitas 

perendaman air leri pada penurunan kadar formalin dengan menggunakan uji paired sample t-

test. Uji paired sample t-test digunakan karena jumlah variabel dalam penelitian adalah dua, 

yakni sampel ikan tongkol dan perendaman dengan air leri dan telah memenuhi asumsi 

normalitas yang dibuktikan dengan hasil uji Shapiro-Wilk dimana data berdistribusi normal. 

Berikut merupakan hasil uji efektivitas perendaman air leri pada penurunan kadar formalin pada 

sampel ikan tongkol dengan uji paired sample t-test: 

 



 

Tabel 4.4.1 Hasil Uji Efektivitas Perendaman Air Leri dalam Penurunan Kadar Formalin 

pada Sampel Ikan Tongkol 

Variabel 
Uji T 

t Sig. 

Perendaman Air Leri dalam Penurunan Kadar Formalin pada Sampel 

Ikan Tongkol 

6.280 0.003 

 

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa uji paired sample t-test yang dilakukan untuk 

mengetahui efektivitas perendaman air leri dalam penurunan kadar formalin pada sampel ikan 

tongkol dapat diketahui melalui nilai signifikansi, yakni 0,003 < p 0,05. Hal ini menjelaskan 

bahwa perendaman air leri terbukti efektif dalam menurunkan kadar formalin pada sampel ikan 

tongkol yang dibuktikan melalui adanya penurunan kadar formalin pada sampel ikan tongkol 

sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan melalui perendaman air leri. 

4.4.2 Uji Efektivitas Perendaman Air Leri dalam Penurunan Kadar Formalin pada Sampel 

Tahu 

Setelah mengetahui hasil uji efektivitas pada sampel ikan tongkol, peneliti juga akan 

melakukan uji yang sama pada sampel tahu untuk mengetahui besar penurunan kadar formalin 

dalam sampel tahu yang telah diberi perlakuan dengan perendaman air leri, dengan 

menggunakan uji paired sample t-test. Uji paired sample t-test digunakan karena jumlah variabel 

dalam penelitian adalah dua, yakni sampel tahu dan perendaman dengan air leri dan telah 

memenuhi asumsi normalitas yang dibuktikan dengan hasil uji Shapiro-Wilk dimana data 

berdistribusi normal. Berikut merupakan hasil uji efektivitas perendaman air leri pada penurunan 

kadar formalin pada sampel tahu dengan uji paired sample t-test: 

 



Tabel 4.4.2 Hasil Uji Efektivitas Perendaman Air Leri dalam Penurunan Kadar Formalin 

pada Sampel Tahu 

Variabel 
Uji T 

t Sig. 

Perendaman Air Leri dalam Penurunan Kadar Formalin pada Sampel 

Tahu 

4.038 0.016 

 

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa uji paired sample t-test yang dilakukan untuk 

mengetahui efektivitas perendaman air leri dalam penurunan kadar formalin pada sampel tahu 

dapat diketahui melalui nilai signifikansi, yakni 0,016 < p 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa 

perendaman air leri terbukti efektif dalam menurunkan kadar formalin pada sampel tahu yang 

dibuktikan melalui adanya penurunan kadar formalin pada sampel tahu sebelum dan sesudah 

dilakukan perlakuan melalui perendaman air leri. 

4.4.3 Perbedaan Efek Perendaman Air Leri dalam Penurunan Kadar Formalin pada 

Sampel Ikan Tongkol dan Tahu 

Berdasarkan hasil uji efektivitas pada kedua sampel, yakni sampel ikan tongkol sebagai 

produk pangan hewani dan sampel tahu sebagai produk pangan nabati diketahui bahwa 

perendaman dengan air leri terbukti efektif menurunkan kadar formalin pada ikan tongkol dan 

tahu. Oleh karena itu untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan efek peredaman air leri 

dalam penurunan kadar formalin pada sampel ikan tongkol dan tahu, peneliti melakukan analisa 

dengan uji perbedaan independent sample t-test. Uji independent sample t-test digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan pada dua kelompok yang tidak berpasangan, dalam hal 

ini adalah kelompok sampel ikan tongkol dan sampel tahu yang telah diberi perlakuan dengan 

perendaman air leri.  



Tabel 4.4.3 Hasil Uji Perbedaan Perendaman Air Leri dalam Penurunan Kadar 

Formalin pada Sampel Ikan Tongkol dan Tahu 

Variabel 
Levene‟s Test Uji T 

Sig T Sig. 

Equal Variances Assumed 0.038 1.928 0.090 

Equal Variances NotAssumed  1.928 0.120 

 

 Berdasarkan hasil tabel di atas, diketahui bahwa nilai Levene’s Test memiliki signifikansi 

sebesar 0,038 < 0,05, artinya data yang berasal dari kedua kelompok tersebut bersifat heterogen. 

Oleh karena itu, untuk mengetahui signifikansi pada uji beda independent sample t-test dapat 

dilakukan dengan mengacu pada baris kedua (untuk data homogen) atau baris equal variances 

not assumed, dengan melihat nilai signifikansi yang diketahui sebesar 0,120 > 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan penurunan kadar formalin pada sampel ikan tongkol 

dan sampel tahu dalam penelitian, artinya bahwa perendaman ikan tongkol dan tahu 

menggunakan air leri sama – sama efektif. 

  



BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 Efektivitas Penggunaan Air Leri dalam Mengurangi Formalin yang Terdapat pada 

Ikan Tongkol  

Pemeriksaan penurunan kadar formalin berdasarkan hasil uji kuantitatif menggunakan 

metode analisa titrasi iodometri menunjukkan adanya penurunan kadar formalin pada sampel 

ikan tongkol setiap perendaman 10 menit, 15 menit, 20, menit, 25 menit, dan 30 menit. 

Pemilihan perendaman dengan rentang dan lama waktu pada penelitian ini didasarkan pada 

upaya untuk mempertahankan tekstur ikan tongkol, sehingga perlakuan dengan perendaman 

dengan air leri diharapkan tidak mengubah tekstur ikan tongkol menjadi lebih lembek dan kadar 

formalin tetap dapat mengalami penurunan. 

Pada ikan tongkol sendiri perendaman dengan air leri berhasil menurunkan kadar 

formalin, walaupun besar penurunan antar rentang waktu perendaman dengan air leri terbilang 

rendah karena berada dalam kisaran kurang dari 10%, namun diketahui bahwa perendaman 

sampel ikan tongkol dengan air leri selama 30 menit mampu menurunkan kadar formalin hingga 

31%. Data analisa kuantitatif kemudian dilanjutkan dengan uji efektivitas untuk mengetahui dan 

menjawab hipotesis mengenai efektivitas air leri untuk menurunkan kadar formalin dalam 

sampel ikan tongkol dan didapat hasil yang signifikan. Pemaparan hasil tersebut menyatakan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, yang menunjukkan bahwa perendaman menggunakan air leri 

dapat menurunkan kadar formalin pada sampel ikan tongkol. 

Temuan pada penelitian ini yang mendapatkan hasil bahwa air leri efektif dalam 

menurunkan kadar formalin pada produk pangan hewani sejalan dengan penelitian Purwanti, A 

dkk (2017) berjudul Pengaruh Waktu Perendaman Ikan Asin Selar Kuning ( Selaroides 



Leptolepis ) dalam Air Leri Pekat Terhadap Degradasi Formalin yang menyatakan bahwa 

perendaman air leri pada ikan asin selar kuning selama 20 menit dapat menurunkan kadar 

formalin hingga 28%. Penelitian sejenis lainnya yang mendukung temuan pada penelitian ini 

dilakukan oleh Rahmadhani, F dkk (2017) tentang Pengaruh Perendaman Berbagai Larutan 

Terhadap Penurunan Kadar Formalin Pada Ikan Asin Kembung (Scomber anagorta) di Pasar 

Lambaro Aceh Besar yang menjelaskan adanya penurunan kadar formalin sebesar 28,8% melalui 

perendaman ikan asin air kembung dalam air leri selama 60 menit. Penelitian Farid et al., (2015) 

menjelaskan bahwa pada ikan belanak yang diasinkan terdapat penurunan kadar formalin sebesar 

95,6% selama 25 menit setelah dilakukan perendaman. 

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan kadar formalin 

dengan persentase sebesar 31% dengan perendaman pada air leri selama 30 menit. Penurunan ini 

dapat terjadi karena perendaman air leri mampu memicu terjadinya proses reduksi pada senyawa 

methylene yang terbentuk dari ikatan formalin (formaldehid) dengan ikatan protein (asam 

amino). Proses ini dapat terjadi karena adanya kandungan protein pada air leri. Reduksi yang 

terjadi melalui proses pemecahan senyawa methylene (-NCHOH) menjadi senyawa formaldehid 

dan asam amino inilah yang kemudian dapat menurunkan kadar formalin, sehingga senyawa 

formalin yang semula terdapat pada ikan tongkol akan larut dalam air. Larutnya senyawa 

formaldehid juga tidak lepas dari sifat formalin yang mampu larut dalam air, sehingga semakin 

lama perendaman yang dilakukan maka semakin tinggi reduksi yang terjadi dan mengakibatkan 

turunnya kadar formalin dalam sampel ikan tongkol. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

menyatakan bahwa pengurangan kadar formalin penting untuk dilakukan agar ikan yang 

dikonsumsi berada dalam batas aman (Saba et al., 2015). 



Penelitian ini menunjukkan bahwa ikan tongkol yang beredar di pasar dan menjadi salah 

satu bahan pangan hewani yang dikonsumsi masyarakat memiliki kandungan formalin yang 

tidak seharusnya diperuntukkan. Pemberian formalin pada ikan tongkol tidak lepas dari sifat ikan 

tongkol yang mudah membusuk karena kandungan protein yang tinggi, sehingga pedagang 

cenderung menggunakan formalin untuk mengawetkan ikan tongkol guna memperpanjang masa 

simpan ikan. Hal ini dapat terjadi karena melalui pemberian formalin, terjadi degradasi mikroba 

yang dapat memperlambat pembusukan ikan (Sanyal et al.,  2017). Formalin sendiri dapat 

melumpuhkan protein baik dengan mengubah asam amino bebas pada protein, sehingga 

pertumbuhan bakteri terhambat (Tjahyaningsih et al., 2013) Keberadaan formalin pada ikan 

tongkol diketahui memiliki dampak kesehatan (Imaculate & Jamila, 2018). Beberapa dampak 

kesehatan yang dapat timbul adalah alergi dalam jangka pendek, hingga dampak pada 

peningkatan risiko untuk mengalami kanker terutama jika dikonsumsi terus menerus dalam 

jangka waktu yang relatif panjang. Oleh karena itu, dalam keterkaitannya dengan kesehatan 

masyarakat peneliti menilai penting untuk dilakukan edukasi kesehatan mengenai tata cara 

pemilihan bahan pangan yang aman, termasuk memberikan pengetahuan dan pengenalan kepada 

masyarakat mengenai ciri-ciri panganan dengan kandungan formalin dan langkah preventif yang 

dapat dilakukan masyarakat untuk menurunkan kadar formalin dalam makanan. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Hoque et al., (2018) yang menjelaskan perlu pengkajian dan monitoring 

sebagai strategi yang dapat diaplikasikan di bidang kesehatan masyarakat berkenaan dengan 

peningkatan risiko kesehatan akibat konsumsi ikan laut yang berformalin. 

Pemberian edukasi juga hendaknya dapat diberikan kepada masyarakat, seperti 

pemerintah memasang baliho/billboard di setiap pasar dengan tulisan/gambar yang jelas dan 

dapat dibaca. ditulis dengan singkat dan tulisan yang besar agar dapat dibaca oleh masyarakat 



yang ingin beberlanja mengenai ciri – ciri bahan pangan yang baik. Lalu mengenai  himbauan 

pemilihan pangan yang bermutu, mengenal pangan yang baik berdasarkan tekstur, bau, dan 

bentuk fisik pada pangan, lalu pengawet yang biasanya dipakai pada pangan. Edukasi ini dalam 

berbentuk iklan pada televisi, Sehingga masyarakat dapat memilih dengan hati - hati pangan 

yang akan mereka konsumsi.  

5.2 Uji Efektivitas Penggunaan Air Leri dalam Mengurangi Formalin yang Terdapat pada 

Tahu 

 Pemeriksaan penurunan kadar formalin berdasarkan hasil uji kuantitatif menggunakan 

metode analisa titrasi iodometri menunjukkan adanya penurunan kadar formalin pada sampel 

tahu setiap perendaman 10 menit, 15 menit, 20, menit, 25 menit, dan 30 menit. Pemilihan 

perendaman dengan rentang dan lama waktu pada penelitian ini didasarkan pada upaya untuk 

mempertahankan tekstur tahu, sehingga perlakuan dengan perendaman dengan air leri 

diharapkan mengubah tekstur tahu menjadi lebih lembek dan kadar formalin tetap dapat 

mengalami penurunan. Tahu diketahui memiliki kandungan protein berupa soy protein yang 

dapat berikatan dengan formaldehyde (Liang et al., 2019). Pada tahu sendiri perendaman dengan 

air leri berhasil menurunkan kadar formalin, dengan besar penurunan antar rentang waktu 

perendaman dengan air leri yang cukup tinggi dan secara umum perendaman sampel tahu dengan 

air leri selama 30 menit mampu menurunkan kadar formalin hingga 64,8%. Data analisa 

kuantitatif kemudian dilanjutkan dengan uji efektivitas untuk mengetahui dan menjawab 

hipotesis mengenai efektivitas air leri untuk menurunkan kadar formalin dalam sampel tahu dan 

didapat hasil yang signifikan. Pemaparan hasil tersebut menyatakan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima, yang menunjukkan bahwa perendaman menggunakan air leri dapat menurunkan kadar 

formalin pada sampel tahu. 



 Temuan pada penelitian ini yang mendapatkan hasil bahwa air leri efektif dalam 

menurunkan kadar formalin pada produk pangan hewani sejalan dengan penelitian Rina Anjelina 

(2019) dengan judul Efektivitas Penggunaan Air Leri dalam Menurunkan Kadar Formalin Pada 

Produk Makanan Tahu yang menjelaskan bahwa perendaman tahu dalam air leri selama kurun 

waktu 3 jam mampu menurunkan kadar formalin pada tahu sebesar 67,2%. Penelitian sejenis 

lainnya yang mendukung temuan pada penelitian ini dilakukan oleh Ummy Mardiani Ramdan 

(2018) berjudul Efektivitas Penggunaan Air Leri Terhadap Keberadaan Formalin yang Terdapat 

Pada Produk Mie Basah, menyatakan bahwa air leri bermanfaat untuk menurunkan kadar 

formalin dalam produk makanan nabati yang dibuktikan dengan penurunan sebesar 50% setelah 

dilakukan perendaman selama 50 menit, dan terjadi penurunan yang signifikan menjadi sebesar 

91,8% pada perendaman air leri selama 90 menit. 

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan kadar formalin 

pada sampel tahu dengan persentase sebesar 64,8% dengan perendaman pada air leri selama 30 

menit. Penurunan ini dapat terjadi karena perendaman air leri mampu memicu terjadinya proses 

reduksi pada senyawa methylene yang terbentuk dari ikatan formalin (formaldehid) dengan 

ikatan protein (asam amino) pada sampel tahu. Proses ini dapat terjadi karena adanya kandungan 

protein pada air leri. Reduksi yang terjadi melalui proses pemecahan senyawa methylene (-

NCHOH) menjadi senyawa formaldehid dan asam amino inilah yang kemudian dapat 

menurunkan kadar formalin, sehingga senyawa formalin yang semula terdapat pada tahu akan 

larut dalam air. Larutnya senyawa formaldehid juga tidak lepas dari sifat formalin yang mampu 

larut dalam air, sehingga semakin lama perendaman yang dilakukan maka semakin tinggi reduksi 

yang terjadi dan mengakibatkan turunnya kadar formalin dalam sampel tahu.  



Penelitian ini menunjukkan bahwa tahu yang beredar di pasar dan menjadi salah satu 

bahan pangan hewani yang dikonsumsi masyarakat memiliki kandungan formalin yang tidak 

seharusnya diperuntukkan. Pemberian formalin pada tahu agar menjaga dari sifat tahu yang 

mudah hancur akibat tingginya kadar air yang dimiliki, sehingga pedagang cenderung 

menggunakan formalin untuk mempertahankan tekstur dan kekenyalan serta mengawetkan tahu 

guna memperpanjang masa simpan tahu (Nabila et al., 2019). Hal berhubungan dengan konsumsi 

tahu di masyarakat yang lekat dengan lauk harian sebagai substitusi protein hewani dengan harga 

yang relatif lebih terjangkau. 

Keberadaan formalin pada tahu diketahui memiliki dampak kesehatan yang memicu 

timbulnya kanker atau disebut zat karsinogenik (Salthammer, 2015). Penelitian Hogervorst et al., 

(2017) menjelaskan bahwa adanya kandungan formalin pada tahu dapat meningkatkan risiko 

demensia atau penurunan kognitif. Oleh karena itu, dalam keterkaitannya dengan kesehatan 

masyarakat peneliti menilai penting untuk dilakukan edukasi kesehatan mengenai tata cara 

pemilihan bahan pangan yang aman, termasuk memberikan pengetahuan dan pengenalan kepada 

masyarakat mengenai ciri-ciri tahu dengan kandungan formalin dan langkah preventif yang dapat 

dilakukan masyarakat untuk menurunkan kadar formalin dalam makanan. 

Pemberian edukasi juga hendaknya dapat dilakukan kepada masyarakat yang memiliki 

usaha di bidang pembuatan tahu serta pedagang tahu. Hal ini diharapkan agar pengusaha dan 

pedagang memiliki kesadaran dan pengetahuan terkait penggunaan formalin pada tahu yang 

tidak seharusnya dilakukan mengingat dampaknya pada kesehatan, sehingga diharapkan terjadi 

perubahan perilaku pengusaha dan pedagang tahu untuk tidak lagi menggunakan formalin 

sebagai bahan pengawet makanan. 

 



5.3 Perbedaan Efek Penurunan Perendaman Air Leri pada Produk Pangan Hewani dan 

Nabati 

 Berdasarkan penelitian menggunakan uji kuantitatif dengan metode analisa titrasi 

iodometri, dapat ditunjukkan bahwa adanya perbedaan pengurangan formalin pada ikan tongkol 

dan tahu. Secara umum diketahui bahwa penurunan kadar formalin pada sampel tahu lebih besar 

daripada penurunan kadar formalin pada sampel ikan tongkol. Hasil penelitian Suryana 

Purawisastra dan Emma Sahara (2011) tentang Penyerapan Formalin oleh Beberapa Jenis Bahan 

Makanan serta Penghilangannya melalui Perendaman dalam Air Panas, mengemukakan bahwa 

formalin yang digunakan dalam pengawetan produk pangan menyebabkan terjadinya proses 

pengikatan senyawa formaldehid pada protein (asam amino), yang memicu terjadinya 

pembentukan ikatan methylene (-NCHOH). Ikatan methylene memiliki sifat resistan pada 

pembusukan sehingga menyebabkan produk pangan mengalami perlambatan pembusukan dan 

umur produk pangan lebih lama dari yang seharusnya, lebih lanjut penelitian juga menjelaskan 

bahwa protein yang berikatan dengan senyawa methylene tidak dapat dicerna oleh tubuh. 

Pemberian formalin pada produk pangan hewani disebabkan karena tingginya kandungan 

protein yang merupakan satu dari penyebab proses pembusukan atau kerusakan pada bahan 

pangan hewani. Hal ini dapat terjadi karena tingginya kadar protein pada bahan pangan 

berbanding lurus dengan peningkatan perkembangbiakan bakteri dan mikoorganisme lain yang 

mempercepat proses pembusukan (Thaariq dan Syamsu, 2020). Sedangkan pemberian formalin 

pada tahu sebagai produk nabati didasarkan karena tingginya kadar air dalam tahu jika 

dibandingkan dengan produk pangan nabati lainnya, yang menjadikan tahu mudah hancur dan 

tidak utuh jika disimpan dalam waktu yang relatif lama. 

Direktorat Standarisasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (2019) 

menyatakan bahwa toleransi kada formalin pada bahan pangan olahan adalah sebanyak 35  mg/l 



atau 35 ppm, namun hal ini perlu dipertimbangkan lebih jauh sebab beberapa bahan pangan 

diketahui memiliki konsentrasi formalin alami, seperti yang dapat ditemui pada bahan pangan 

olahan berupa ikan asap, minuman alcohol, susu, kopi dan keju (Nowshad et al., 2018). 

European Food Safety Authority (EFSA) menjelaskan bahwa pertimbangan terhadap variabilitas 

konsentrasi formalin yang dikaitkan dengan asumsi bahwa seseorang setidaknya mengkonsumsi 

makanan sebesar 1 kg per hari, maka kadar formalin yang dapat ditoleransi oleh tubuh tidak 

boleh melebihi 100 mg/L per hari. Hal lain yang perlu dicermati adalah bahan makanan nabati 

maupun hewani secara alami dapat memiliki kandungan formalin, sehingga apabila diberi 

tambahan formalin yang menyebabkan meningkatnya kadar formalin melebihi toleransi tubuh 

maka akan muncul negatif (Laly et al., 2018). Namun, bahan pangan dengan kandungan formalin 

alami dapat diketahui dan dibedakan dengan kandungan tambahan formalin, sebab memiliki 

konsentrasi yang berbeda (Jaman et al., 2015). 

Menurut data U.S Departement Of Agriculture (USDA) ikan tongkol diketahui memiliki 

kandungan protein sebesar 28 gram, sementara tahu hanya memiliki kandungan protein sebesar 8 

gram. Meskipun berdasarkan hasil uji kuantitatif diketahui bahwa penurunan kadar formalin 

pada perendaman dengan air leri selama 30 menit dalam tahu lebih tinggi (64,8%) daripada 

penurunan kadar formalin dalam ikan tongkol (31%), namun hasil uji beda independent t-test 

secara statistik tidak menunjukkan adanya perbedaan. Hal ini menjelaskan bahwa penurunan 

yang terjadi pada kedua produk pangan hewani (ikan tongkol) dan produk pangan nabati (tahu) 

memiliki rata-rata penurunan yang sama. Adanya kesamaan ini merujuk pada mekanisme reduksi 

yang terjadi melalui pemecahan senyawa methylene menjadi senyawa formaldehid dan asam 

amino, dimana senyawa formaldehid yang terlepas akan larut dalam air sesuai sifatnya dan asam 

amino pada air leri akan berikatan dengan asam amino sampel ikan tongkol maupun tahu. 



Meskipun data kadar formalin awal pada ikan tongkol maupun tahu yang diuji dalam 

penelitian ini menunjukkan masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh European 

Food Safeti Authorithy (EFSA), namun penting dilakukan edukasi pangan mengenai cara 

pemilihan bahan makanan yang sehat dan tidak mengandung formalin, cara pengolahan bahan 

makanan supaya dapat menurunkan kadar formalin sebagai preventif yang dapat dilakukan 

ketika membeli produk pangan segar, serta edukasi kepada pengusaha dan pedagang tetap perlu 

dilakukan. Pihak pemerintah juga diharapkan untuk selalu memberikan pengawasan dan standar 

yang ketat, termasuk melakukan inspeksi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan formalin 

dalam bahan pangan (Surahman et al., 2019). 

Edukasi juga dapat dilakukan dengan memberikan informasi berupa pemanfaatan air leri 

untuk menurunkan kadar formalin. Pemilihan air leri dalam penelitian ini didasarkan pada 

kemudahan proses untuk mendapatkan air leri, yakni melalui penampungan pada air bekas 

cucian beras. Sementara itu hal ini didukung oleh sifat formalin yang dapat larut dalam air 

hingga konsentrasi 55%. Hal ini selaras dengan penelitian Ramdan (2018) yang menyatakan 

pada air leri terdapat kandungan nutrisi, protein yang terdapat pada air leri bisa mengikat 

formalin yang tertinggal dan belum terjadinya pengikatan protein pada pangan. Berdasarkan U.S 

Departement Of Agriculture (USDA) kandungan protein pada beras putih sendiri per 100 gram 

nya adalah 2,7 gram protein, dengan adanya protein pada kandungan beras yang ikut terlarut 

dengan air dan berubah menjadi air leri, sehingga protein pada air leri dapat mengikat formalin 

yang tersisa pada protein pada bahan pangan dan meluruhkan bersamanya dengan air. Hal ini 

penting untuk dilakukan mengingat dampak yang dapat timbul seperti kerusakan organ dan 

mutasi gen yang menyebabkan terjadinya kanker berisiko dialami orang yang mengkonsumsi 

formalin dalam batas yang tidak seharusnya (Reignruber & Pontel, 2018). Bagi pekerja sendiri 



yang bertugas memberikan formalin, uap pada formalin yang berada pada udara sekitar ditempat 

pekerja, akan memberikan efek samping yaitu berupa uap pada formalin yang dapat 

menyebabkan iritasi pada mata (Raharyaningsih & Azizah, 2017)  

Alternatif lain yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menurunkan kadar formalin 

dalam bahan pangan adalah dengan menggunakan air garam, dimana garam merupakan salah 

satu jenis surfaktan yang dapat mengurangi kadar formalin, dan dapat dapat dilakukan sebelum 

proses masak, ketika ingin memberikan arasa asin pada bahan pangan (Harningsih dan 

Susilowati, 2015). Formalin bersifat reaktif pada saat keadaan basa, sehingga formalin pada 

bahan pangan mudah hilang jika direndam dengan air biasa ataupun air panas, lalu kadar 

formalin pada pangan dapat menguap pada proses perebusan dan penggorengan (Ita, 2016 ; 

Sebayang dan Samosir, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

KESIMPULAN & SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

1. Air leri efektif menurunkan kadar formalin pada ikan tongkol dan tahu, semakin lama 

perendaman, kadar formalin akan semakin tereduksi. 

2. Air leri secara statistik efektif dalam mengurangi kadar formalin yang terdapat pada ikan 

tongkol, dengan penurunan sebesar 31% pada perendaman dengan air leri selama 30 

menit dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 < p 0,05.  

3. Air leri secara statistik efektif dalam mengurangi kadar formalin yang terdapat pada tahu, 

dengan penurunan sebesar 64,8% pada perendaman dengan air leri selama 30 menit 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,016 < p 0,05.  

 

6.2 Saran 

1. Perlunya dilakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat mengenai 

pemanfaatan air leri sebagai alternatif untuk menurunkan kadar formalin dalam bahan 

pangan nabati maupun hewani. 

2. Perlunya dilakukan penelitian lanjutan mengenai pemanfaatan air leri untuk menurunkan 

kadar formalin pada produk pangan lainnya dengan kandungan formalin yang lebih 

tinggi.  

3. Perlunya dilakukan penelitian lanjutan mengenai konsentrasi optimal air leri untuk 

menurunkan kadar formalin tanpa waktu perendaman yang lama. 

4. Dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh perendaman perendaman air leri 

terhadap kandungan nutrisi bahan pangan. 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Agustri, A. A. (2012). Preparasi dan Kareterisasi Bioplastik dari Air Cucian Beras dengan 

Penambahan Kitosan. FKIP Kimia UniversitasNegeri Yogyakarta. [Diakses 27 Mei 2021 

pukul 14.32] 

Alsuhendra dan Ridawati. (2013). Bahan Toksik Dalam Makanan. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. [ 15 agustus 2021 pukul 12.20 ] 

Anjelina Rina. (2019). Efektivitas Penggunaan Air Leri dalam Menurunkan Kadar Formalin 

pada Produk Makanan Tahu. Universitas Sumatera Utara. [Diakses 9 September 2020 

pukul 18.03] 

Badan POM RI. (2013). Informasi Penggunaan Bahan Berbahaya (FORMALIN). In 2013. 

Retrieved from http://www.pom.go.id/files/formalin.pdf [Diakses 21 Oktober 2020 pukul 

20.34] 

Badan POM RI. (2017). Bahan Berbahaya Yang Dilarang Untuk Pangan. Retrieved from 2017 

website: https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20180710/Laporan Tahunan BPOM 

2017.pdf [Diakses 2 Juni 2021 pukul 11.58] 

Budianto, A. (2011). Formalin Dalam Kajian Undang-Undang Kesehatan; Undang-Undang 

Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Legislasi Indonesia, 8(1), 

151–172. [Diakses 11 November 2020 20.37] 

Budianto, V. (2015) Penggunaan Lactaobacillus, sp. Sebagai Biopreservatif Pada Tahu. 

Univeritas Atma Jaya Yoyakarta. [22 Agustus 2021 23.05] 

Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2019) 

Formaldehida Dalam Pangan Olahan yang Terbentuk Karena Proses. [22 Agustus 2021 

16.54] 

Effendi, S. (2012). Teknologi Pengolahan dan Pengawetan Pangan. Bandung: Alfabeta. [ 24 

agustus 2021 pukul 17.49] 

Fadhil, N. A. (2016). IDENTIFIKASI FORMALIN PADA TAHU YANG DIJUAL DI BEBERAPA 

PASAR DI KOTA PADANG (Universitas Andalas). Retrieved from 

http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/3684%0A [7 Juni 2021 pukul 14.03] 

Faradila dkk. (2014). Identifikasi Formalin Pada Bakso yang Dijual di Beberapa Tempat di Kota 

Padang. Kesehatan Andalas, 3, 156. [20 Desember 2020 pukul 08.56] 

Farid, M., Jannah, A., & Maunatin, A. (2015). The Temperature and Time Influence of 

Immersion in Water Solvent against Formaldehyde Salted Level Belanak Fish. 

ALCHEMY: Journal of Chemistry, 4(2), 121-126. [19 oktober 2021 pukul 05.30] 



Food, E., & Authority, S. (2014). Endogenous formaldehyde turnover in humans compared with 
exogenous contribution from food sources. EFSA Journal, 12(2), 1–11. 
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2014.3550 [ 22 agustus 2021 19.45 ] 

G M dkk. (2012). Pengaruh Air Cucian Beras Merah dan Beras Putih Terhadap Pertumbuhan 

dan Hasil Selada (Lactuca sativa L.). [22 Desember 2020 pukul 17.35] 

Girsang, D. Y. dkk. (2014). Kasus Distribusi dan Penggunaan Formalin dalam Pengawetan 

Ikan Komoditi Ikan Laut Segar (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung). 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23960/jtihp.v19i3.%25p [7 Juni 2021 pukul 15.56] 

Hafiludin. (2011). Karakteristik proksimat dan Kandungan Senyawa Kimia Daging Putih dan 

Daging Merah Ikan Tongkol (Euthynnus Affinis). Jurnal Kelautan, 4. [15 Oktober 2020 

pukul 20.29] 

Hasibuan, KI,. 2018. Pertumbuhan dan Laju Eksploitasi Ikan Tongkol Komo (Euthynnus affinis) 

yang Didaratkan di Kud Gabion Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Provinsi 

Sematera Utara, Jurnal Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.[29 Mei 2021 pukul 

17.56] 

Hogervorst, E., Kassam, S., Kridawati, A., Soni, M., Xin, X., Shifu, X., & Rahardjo, T. B. 
(2017). Nutrition research in cognitive impairment/dementia, with a focus on soya and 
folate. Proceedings of the Nutrition Society, 76(4), 437–442. 
https://doi.org/10.1017/S0029665117000404 [ 25 september 2021 pukul 16.07 ] 

Hoque, M. S., Jacxsens, L., Hossain, B., Alam, A. K. M. N., Azad, S. M. O., Meulenaer, B. D., 

Lachat, C., & Rah,an, M. (2018). Evaluation of Artificially Contaminated Fish with 

Formaldehyde Under Laboratory Conditions and Exposure Assessment in Freshwater 

Fish in Souther Bangladesh. Chemospehere 195, 702-712. [ 1 september 2021 13.45 ] 

Immaculate, J. & Jamila, P. (2018). Quality characteristics including formaldehyde content in 
selected Sea foods of Tuticorin , southeast coast of India. 25(February), 293–302. Retrieved 
from 
https://www.researchgate.net/publication/323111852_Quality_characteristics_including_for
maldehyde_content_in_selected_Sea_foods_of_Tuticorin_southeast_coast_of_India [ 2 
september 2021 pukul 14.05] 

Jaman, N., Sazedul Hoque, M., Chandra Chakraborty Professor, S., Enamul Hoq, M., Pada Seal 
Professor, H., Md Sazedul Hoque, C., … Pada Seal, H. (2015). International Journal of 
Fisheries and Aquatic Studies 2015; 2(6): 94-98 Determination of formaldehyde content by 
spectrophotometric method in some fresh water and marine fishes of Bangladesh. 
International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 2(6), 94–98. Retrieved from 
www.fisheriesjournal.com [ 2 september 2021 pukul 15. 25] 

Kaymaran, F. & M. Darvishi. 2012. Growth and Mortality Parameteis of Euthynnus Affinis in 

nothern part of the Persian Gulf and Oman Sea. [28 Mei 2021 pukul 14.09] 



Kosi, C., Saba, S., & Atayure, S. I. (2015). Assessment of Formaldehyde Levels in Local and 
Imported Fresh Fish in Ghana : A Case Study in the Tamale Metropolis of Ghana 
Assessment of Formaldehyde Levels in Local and Imported Fresh Fish in Ghana : A Case 
Study in the Tamale Metropolis of Ghana. (March 2019). https://doi.org/10.4315/0362-
028X.JFP-14-355 [ 20 september 2021 pukul 14.09] 

Laly, S., Priya, E., Panda, S., & Zynudheen, A. (2018). Formaldehyde in Seafood: A review. 
(January). Retrieved from 
https://www.researchgate.net/publication/351480351_Formaldehyde_in_Seafood_A_review 
[20 september 2021 pukul15.01] 

Liang, J., Wu, Z., Xi, X., Lei, H., Zhang, B., & Du, G. (2019). Investigation of the reaction 

between a soy-based protein model compound and formaldehyde. Wood Science and 

Technology, 53(5), 1061-1077. [ 17 september 2021 pukul 20.29] 

Malik, I. (2018). PENURUNAN KADAR FORMALIN PADA IKAN ASIN DENGAN EKSTRAK 

LENGKUAS (Alpinia galanga. L) BERDASARKAN VARIASI KONSENTRASI DAN LAMA 

WAKTU PERENDAMAN. Universitas Muhammadiyah Semarang. [27 Mei 2021 pukul 

13.56] 

Nabila, R., Sulistyarti, H., Wisang, Y. F., & Sabarudi, A. (2019). Determination of 

Formaldehyde in Tofu by Sequential Injection Analysis Using Acetoacetanilide as 

Hantzsch Reaction Agent. IOP Conference Series: Materals Science and Engineering, 

546 (3), 032024. [ 9 septmber 2021 pukul 17.55]  

Nelwan, Alfa Fp. Produktivitas Penangkapan Ikan Pelagis Besar di Perairan Selat Makasar 

Sulawesi Barat. 2012. Universitas Hassanudin. Makasar. [30 Mei 2021 pukul 15.21] 

Nelly. (2011). Analisis Kualitatif Kandungan Formalin dalam Tahu yang Dijual di Pasar - 

Pasar Traditsional di Kecamaan Medan Are dan Kecamatan Medan Tembung.[30 Mei 

2021 pukul 14.06] 

Nowshad, F., Islam, M. N., & Khan, M. S. (2018). Concentration and Formation Behavior of 

Naturally Occuring Formaldehyde in Foods. Agriculture & Food Security, 7(1), 1-8. [9 

september 2021 pukul 21.00] 

Purawisastra, S., & Sahara, E. (2011). Penyerapan Formalin Oleh Beberapa Jenis Bahan 
Makanan Serta Penghilanganya Melalui Perendaman Dalam Air Panas (The Adsorption Of 
Formaldehyde By Some Foodstuffs And Its Elimination By Soaking Them In Hot Water). 
Jurnal Penelitian Gizi Dan Makanan, 34(1), 63–74. Retrieved from 
http://bpk.litbang.depkes.go.id/index.php/pgm/article/view/3112 [17 september 2021 pukul 
22.09] 



Purwanti, Angki, Tri Prasetyorini, Bagya Mujianto. 2017. Pengaruh Waktu Perendaman Ikan 

Asin Selar Kuning (Selaroides Leptolepis) dalam Air Leri Pekat Terhadap Degradasi 

Formalin. [26 Mei 2021 pukul 16.27] 

Puspitasari & Hadijanto. (2014). Uji Kualitas Formalin dalam Tahu Kuning di Pasar “X” Kota 

Bandung. Universitas Kristen Maranatha, Bandung. [29 Mei 2021 pukul 11.46] 

Thaariq, M. S. H., & Syamsu, F. D. (2020). Pakan Ternak Berbasir Sumber Daya Lokal 

Berpengaruh Terhadap Kadar Protein Daging Ayam Lokal Pedaging Unggul. VII(1), 53–

57. [ 22 Agustus 2021 18.32] 

Rahmawati, F. (2013). Teknologi Proses Pengolahan Tahu dan Pemanfaatan Limbahnya. 

Universitas Negeri Yogyakarta. [28 Mei 2021 pukul 14.04] 

Raharyaningsih, Mustika Ratu & Azizah, R. (2017). Kadar formaldehid udara dan iritasi mata 
pada pekerja di area produksi pabrik perekat kayu di surabaya. 9, 191–199. 
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/jkl.v9i2.2017.191-199 

Ramdan, U. M. (2018). Efektivitas Penggunaan Air Leri Terhadap Keberadaan Formalin Yang 

Terdapat Pada Produk Makanan Mie Basah. Seminar Nasional Dan Diseminasi Penelitian 

Kesehatan STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya, (April), 172–177. [7 Juni 2021 pukul 

15.55] 

Ramadhani, F. (2017). Pengaruh Perendaman Berbagai Larutan Terhadap Penurunan Kadar 

Formalin Pada Ikan Asin Kembung (Scomber Canagorta) di Pasar Lambaro Aceh Besar. 

Artikel Ilmiah Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Syiah Kuala. Banda, Aceh. [20 Desember 2020 pukul 08.56] 

Reingruber, H., & Pontel, L. B. (2018). Formaldehyde metabolism and its impact on human 
health. Current Opinion in Toxicology, 9(2018), 28–34. 
https://doi.org/10.1016/j.cotox.2018.07.001 [22 september 2021 pukul 12.22] 

Retno, I. (2014). Pendidikan Konsumsi Pangan. Jakarta: Kencana. [8 juni 2021 pukul 16.55] 

Saba, C. K. S., Atayure, S. I., & Adzitey, F. (2015). Assessment of Formaldehyde Levels in 

Local and Imported Fresh Fish in Ghana: A Case Study in the Tamale Metropolis of 

Ghana. Journal of Food Protection, 78(3), 624-627. [ 16 september 2021 pukul 10.09] 

Salthammer, T. (2015). The formaldehyde dilemma. International Journal of Hygiene and 
Environmental Health, 218(4). https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2015.02.005 [ 20 september 
2021 pukul 17.23] 

Santoso, T. (2014). Cara Menghilangkan Formalin Pada Ikan. [Diakses 21 Oktober 2020 pukul 

20.39] 



Sanyal, S., Sinha, K., Saha, S., & Banerjee, S. (2017). Formalin in fish trading : an inefficient 
practice for sustaining fish quality. 43–50. https://doi.org/10.1515/aopf-2017-0005 [4 
september 2021 13.04] 

Sebayang, Rosnita & Kencana, Kesatria & Samosir, Ines. (2020). Pemberian Larutan Garam 

terhadap Penurunan Kadar Formalin pada Tahu. Jurnal Keperawatan Silampari. 3. 587-596. 

10.31539/jks.v3i2.1076.[Diakses 23 Agustus 2021 pukul 13.24] 

Shita, A. E. (2016). SELEKTIVITAS METODE ANALISIS FORMALIN SECARA 

SPEKTROFOTOMETRI DENGAN PEREAKSI SCHIFF’S. [Diakses 21 Oktober 2020 pukul 

20.49] 

Surahman, Z. M., Hanningtyas, I., Aristi, D., Cahyaningrum, F., & Laelasari, E. (2019). Factors 

Related to the Presence of Formaldehyde in the Salted Fish Trade in Ciputat, Indonesia. 

Malaysian J. Med. Heal. Sci, 15, 84-94. [ 3 september 2021 14.07 ] 

Thaariq, M. S. H., & Syamsu, F. D. (2020). Pakan Ternak Berbasir Sumber Daya Lokal 
Berpengaruh Terhadap Kadar Protein Daging Ayam Lokal Pedaging Unggul. VII(1), 53–
57. [ 5 september 2021 pukul 13.59 ] 

Tjahyaningsih, W., Amin, M., Ahadi, A., & Pembahasan, H. (2013). Potensi Pemanfaatan 
Ekstrak Etanol Alga Merah (Kappaphycus alvarezii) Sebagai Pemgawet Alami Pengganti 
Formalin Pada Daging Ikan. 5(2), 123–127. 
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/jipk.v5i2.11394 [ 5 september 2021 pukul 15.06 ] 

Uddin R Wahid M I Jesmeen T. (2011). Detection of Formalin in Fish Samples Collected from 

Dhaka City. [Diakses 28 Mei 2021 pukul 22.09] 

U. S Department Of Agriculture ( USDA). Retrieved from https://fdc.nal.usda.gov/ [12 agustus 
2021 pukul 18.43] 

Wardiah, L dan H. R. (2014). Potensi Limbah Air Cucian Beras Sebagai Pupuk Organik Cair 

Pada Pertumbuhan Pakchoy (Brassica Rapa L). Program Studi Pendidikan Biologi FKIP 

Unsyiah. Banda, Aceh. [15 Oktober 2020 pukul 20.39] 

Widyaningsih, TD. Murtini, E. (2005). Alterntif Penggunaan Formalin pada Produk Pangan. 

Surabaya: Trubus Angrisarana. [15 Oktober 2020 pukul 21.06] 

Wijayanti & Lukitasari. (2016). Analisa Kandungan Formalin dan Uji Organoleptik Ikan Asin 

yang Beredar di Pasar Besar Madiun. Florea : Jurnal Biologi Dan Pembelajarannya. [ 1 

Juni 2021 pukul 11.09] 

Wikanta, W. (2011). PENGARUH PENAMBAHAN BELIMBING WULUH (Averrhoa bilimbi L.) 

DAN PEREBUSAN TERHADAP KADAR RESIDU FORMALIN DAN PROFIL PROTEIN 

UDANG PUTIH (Letapenaeus vannamei) BERFORMALIN SERTA PEMANFAATANNYA 

SEBAGAI SUMBER PENDIDIKAN GIZI DAN KEAMANAN PANGAN PADA 

MASYARAKA. 76–84. Retrieved from 

http://www.jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/prosbio/article/view/780/441 [Diakses 2 



September 2020 pukul 17.33] 

Wisnu, C. (2012). Bahan Tambahan Pangan. Jakarta: Bumi Aksara. 

Yazid, E. A., & Putri, E. V. (2017). Reduction of Formaldehyde Levels in Tofu Using White 

Turmeric with Spectrophotometry. J. Islamic Pharm, 2(2), 5-12. [12 september 2021 

pukul 12.56]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

Lampiran I 

( SURAT LAYAK ETIK ) 

 



LAMPIRAN II 

( Surat Permohonan Penelitian ) 

 



LAMPIRAN III 

( Hasil Analisa Formalin ) 

 



 



Lampiran IV 

( Dokumentasi )  

 

Perendaman Formalin 

 

Penumbukan sampel ikan tongkol  



 

Penumbukan sampel tahu 

 

 

Hasil Pengecekan positif nya formalin pada sampel 



 

Pembuatan Air Leri 

 

Beberapa sampel ikan tongkol dan tahu yang sudah dilakukan perendaman dengan air leri 
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