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ABSTRAK 

 

  

 Es kelapa muda merupakan salah satu minuman yang mengunakan 

pemanis sakarin. Penggunaan sakarinyang melebihi nilai ambang batas dapat 

menimbulkan gangguan kesehatan pada konsumen misalnya dalam jangka 

pendek dapat mengakibatkan batuk, sakit tenggorokan, dan sakit perut. Tujuan 

dari penelitian ini untuk mengidentifikasi hubungan kadar sakarin pada es 

kelapa muda yang dijajakan di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dengan 

karakteristik serta pengetahuan pedagang. 

 Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan menggunakan studi 

design cross sectional. Sampel pada penelitian ini sejumlah 15 orang 

pedagang. Pengambilan sampel dilakukan  dengan cara simple random 

sampling. Variabel bebas penelitian ini adalah karakteristik dan pengetahuan 

pedagang, sedangkan variabel terikat adalah kadar sakarin pada es kelapa 

muda. 

  Dari 15 sampel es kelapa muda di Kecamatan Pare Kediri 14 sampel 

positif mengandung sakarin dan satu sampel tidak mengandung sakarin. Pada 

sampel yang positif mengandung sakarin, terdapat satu sampel yang melebihi 

nilai ambang yaitu 567,18 mg/l. Berdasarkan hasil penelitian 10 pedagang 

(66,7%) mempunyai karakteristik pedagang dengan kategori kurang baik dan 

11 pedagang (73,3%) mempunyai pengetahuan tentang sakarin dengan kategori 

baik. Tidak ada hubungan antara kadar sakarin pada es kelapa muda dengan 

karakteristik serta pengetahuan pedagang (hasil analisis Fisher’s Exact Test, 

keduanya p>0,05)..  

 Disimpulkan bahwa 14 (93,3%) sampel positif mengandung sakarin, 

terdapat satu (7,14%) sampel yang melebihi nilai ambang yaitu 567,18 mg/l. 

Satu sampel (6,67%) tidak mengandung sakarin dan tidak ada hubungan antara 

kadar sakarin pada es kelapa muda dengan karakteristik serta pengetahuan 

pedagang. Disarankan bagi pedagang tidak menggunakan sakarin dan apabila 

menggunakan sakarin diharapkan sesuai dengan nilai ambang batas yang telah 

ditetapkan. Bagi pemerintah melakukan pengawasan terhadap penggunaan 

sakarin dan memberikan tindakan tegas pada pedagang yang menggunakan 

sakarin melebihi nilai nilai ambang batas. Bagi masyarakat supaya memahami 

cara-cara dalam memilih minuman jajanan yang baik. 
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