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ABSTRAK 

 

 

Saat ini bahan tambahan makanan non food grade yang sangat 

membahayakan kesehatan masih banyak terdapat dalam makanan. Bakso 

merupakan salah satu makanan yang dapat ditambahkan bahan tambahan 

makanan non food grade. Penyalahgunaan seperti ini yang dikhawatirkan 

dapat membahayakan kesehatan siswa sekolah dasar. Tujuan penelitian 

ini untuk menganalisis penggunaan bahan tambahan makanan non food 

grade dan keluhan kesehatan yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi 

bakso sapi dengan penambahan bahan makanan tersebut khususnya di 

wilayah SDN Pacar Keling Kota Surabaya.  

Penelitian dilaksanakan dengan rancangan cross sectional study 

yang bersifat deskriptif kualitatif. Wawancara dilaksanakan pada 79 siswa 

SDN Pacar Keling V, VI, VII dan VIII dengan menggunakan metode 

perhitungan sampel stratified random sampling. Wawancara dilakukan 

untuk mengetahui informasi tentang variabel yang diteliti meliputi umur, 

jenis kelamin, kelas, uang saku, frekuensi makan bakso, porsi konsumsi 

makan bakso, Penambahan pelengkap bakso dan keluhan kesehatan. 

Dilakukan analisis laboratorium kandungan boraks, formalin dan 

rhodamin B pada bakso / pentol, tahu, mi kuning dan saus tomat pada 2 

pedagang bakso di wilayah SDN Pacar Keling Kota Surabaya 

Hasil wawancara diketahui karakteristik responden dan keluhan 

kesehatan akibat mengkonsumsi bakso yang mengandung bahan 

tambahan makanan non food grade. Hasil analisis laboratorium 

ditemukan adanya kandungan formalin dalam mi kuning dan adanya 

rhodamin B pada saus tomat, serta ditemukan adanya keluhan kesehatan 

berupa mual, muntah, sakit perut dan pusing pada responden siswa akibat 

mengkonsumsi bakso yang mengandung bahan tambahan makanan non 

food grade. 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah diketahui karakteristik 

responden dan pedagang, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 

formalin, boraks dan rhodamin B, tingkat asupan bakso yang meliputi 

frekuensi dan porsi konsumsi serta keluhan kesehatan meliputi mual, 

muntah dan sakit perut. Orang tua dan siswa diharap lebih selektif dalam 

memilih makanan yang akan dikonsumsi agar tidak menimbulkan bahaya 

bagi kesehatan.  
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