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ABSTRAK
KORELASI ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN PERILAKU
PEDAGANG DALAM PENGGUNAAN FORMALIN PADA IKAN ASIN DI
PASAR TRADISIONAL SE-KOTA MATARAM
Siti Nuril Anwari Rohmatillah, Arfi Syamsun, Lina Nurbaiti
Latar belakang : Ikan asin merupakan makanan khas dari negara Indonesia,
dalam pembuatannya dilakukan dengan penggaraman dan pengeringan, tetapi
dengan seiring berjalannya waktu banyak produsen ikan asin yang membuat ikan
asin dengan ditambahkan formalin agar lebih tahan lama. Hal ini terbukti dengan
banyaknya penelitian yang mengungkapakan bahwa ikan asin banyak yang
teridentifikasi mengandung formalin. Banyaknya penggunaan formalin pada ikan
asin ini menunjukkan minimnya pengetahuan yang dimiliki pedagang sebagai
produsen, karena pengetahuan merupakan modal utama dalam menentukan
perilaku pedagang dalam penggunaan formalin pada bahan makanan yang
dijualnya. Kurangnya pengetahuan akan menjadikan perilaku kebiasaan yang akan
dilakukan tanpa mempertimbangkan bahan tambahan makanan yang digunakan
baik atau tidak untuk kesehatan
Tujuan : Untuk mengetahui dan menganalisa korelasi antara nilai pengetahuan
dengan perilaku pedagang dalam penggunaan formalin pada ikan asin di pasar
tradisional se-Kota Mataram.
Metode : Rancangan penelitian ini adalah cross sectional. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah consecutive sampling. Sampel yang digunakan
adalah pedagang di 17 pasar tradisional Kota Mataram. Pengambilan data
dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Analisis
penelitian ini adalah Uji Korelasi Pearson.
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan dari 60 responden
didapatkan sebanyak 23 orang (38,3%) memiliki pengetahuan tinggi, 29 orang
(48,3 %) memiliki pengetahuan sedang, dan 8 orang (13,3 %) memiliki
pengetahuan rendah. Sedangkan perilaku sebanyak 33 orang (55%) patuh, 25
orang (41,6%) kurang patuh, dan 2 orang (3,3%) tidak patuh dalam penggunaan
formalin pada ikan asin.
Kesimpulan: Terdapat korelasi bermakna antara tingkat pengetahuan dengan
perilaku pedagang dalam penggunaan formalin pada ikan asin di Pasar Tradisional
se-Kota Mataram.
Kata kunci : Pengetahuan, Perilaku, Formalin, Ikan asin, Pasar Tradisional.
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ABSTRACT
THE CORRELATION BETWEEN LEVELS OF KNOWLEDGE WITH
THE TRADER BEHAVIOR IN USING FORMALIN TO THE
SALTWATER FISH IN WHOLE OF MATARAM TRADITIONAL
MARKET AREA
Siti Nuril Anwari Rohmatillah, Arfi Syamsun, Lina Nurbaiti
Background: Saltwater fish is a unique and special food from Indonesia, in
making this food usually use salinization and draining process, however recently
there is large number of saltwater fish producers who added formalin to make it
long-lasting.The added of formalin in saltwater fish can be proof by many of
research that reveal numerous of saltwater fish containing formalin. The
increasing of formalin uses in saltwater fish indicate that the trader knowledge as
producer is still minimal, the knowledge is prime key to determine the trader
comportment in using formalin to the food that they sold. The less of knowledge
would be a pattern of behavior repeatedly without a deep consideration that the
provisions additives of the food are bad or good to the health.
Goal: To discover and analyze the correlation between the proportions values of
knowledge with the trader behavior in using formalin to the saltwater fish in
whole of Mataram traditional market area.
Method : The research design is cross sectional. The taking over sampel
technique that used is consecutive sampling. Sampel that used are traders in
seventeen traditional market in Mataram. The taking over of the datum use
questioner instrument research. The analyze research is Pearson correlation test.
Result : The result of research indicates a level of knowledge from 60
respondents obtained 23 of people (38,3 %) had high level of knowledge, 29 of
people (48,3 %) had average level of knowledge , and 8 of people (13,3 %) had
low level of knowledge. Whereas, the behavior of the people are 33 (55%)
obedient, 25 of people (41,6%) less obedient, and only 2 of people (3,3%)
disobedient in using formalin to the saltwater fish
Conclusion : there is a correlation between knowledge with the trader behavior in
using formalin to the saltwater fish in whole of Mataram traditional market area.
Key word: Knowledge, Behavior, Formalin, Saltwater fish, Traditional market
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Makanan sehat merupakan salah satu faktor yang berperan dalam
kesehatan, makanan yang sehat sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga salah satunya ditentukan dari
kualitas pangan yang dikonsumsi (Fatmawati, 2011). Kriteria pangan yang
berkualitas untuk dikonsumsi menurut Undang-undang No.7 tahun 1996
diantaranya adalah aman, bergizi, bermutu, dan dapat terjangkau oleh daya
beli masyarakat. Aman yang di maksud di sini adalah makanan yang bebas
dari pencemaran kimia, biologis, mikrobiologis, dan logam berat (Fatmawati,
2011).
Salah satu makanan khas yang digemari oleh masyarakat Indonesia
adalah ikan asin. Ikan asin merupakan ikan segar yang telah diawetkan dan
dikeringkan dengan menambahkan garam yang banyak (Huss, 1994 dalam
Resmiati, 2003). Pembuatan ikan asin ini bertujuan untuk menghambat proses
pembusukan karena ikan

yang

telah

mati

cepat

sekali membusuk

dibandingkan dengan daging sapi, buah, ataupun sayuran. Pembusukan
disebabkan oleh aktivitas dari mikroba atau jasad renik yang terdapat dalam
daging ikan, terutama pada bagian kulit (lendir), isi perut, dan insang
(Djariah, 2004 dalam Habibah, 2013).
Meskipun ikan asin sudah sangat memasyarakat, tetapi pengetahuan
masyarakat mengenai ikan asin yang baik, sehat, dan aman dikonsumsi
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ternyata masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penelitian yang
mendapatkan bahwa ikan asin yang diperjualbelikan di pasar mengandung zat
kimia yang berbahaya bagi kesehatan (Sari, 2012). Zat kimia yang biasanya
ditambahkan pada ikan asin adalah zat pengawet, dan dalam beberapa
penelitian dikatakan bahwa pengawet yang paling sering digunakan adala
formalin (Fatmawati, 2013; Hastuti, 2010). Pada penelitian yang dilakukan
oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia (2010), penggunaan
formalin paling banyak dijumpai pada ikan dan hasil laut di mana
persentasinya 66% dari total 786 sampel (Habibah, 2013).
Formalin digunakan sebagai bahan pengawet pada ikan asin karena
beberapa alasan diantaranya, formalin dapat memperlambat

proses

pembusukan dari ikan asin atau menjadikan ikan asin lebih tahan lama,
dapat menjaga bobot dari ikan asin, ikan asin terlihat lebih bersih dan cerah,
formalin harganya murah, pemakaiannya tidak sulit, dan juga mudah di dapat,
di tambah lagi dengan kurangnya pengetahuan pedagang sebagai produsen
mengenai makanan yang aman terutama dalam hal pembuatannya, dan yang
paling penting adalah pedagang mendapatkan keuntungan lebih besar dengan
menggunakan formalin sebagai pengawet makanan (Habibah, 2013).
Penggunaan formalin sebagai bahan pengawet dalam makanan telah di
larang oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)
Nomor 1168/Menkes/PER/X/1999, yang menyatakan formalin merupakan
bahan kimia yang penggunaannya di larang untuk produk makanan. Di
Amerika di kenal prinsip Delaney Clause, yang berarti penggunaan formalin
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dalam makanan

tidak diperbolehkan karena diketahui formalin bersifat

karsinogenik, oleh karena itu setiap bahan yang bersifat karsinogenik
menurut kesepakatan para ahli tidak diperbolehkan dalam makanan dan
minuman (Elmatris, 2012).
Selain alasan karsinogenik formalin di larang penggunaanya dalam
makanan karena dapat menyebabkan keracunan pada tubuh manusia dengan
beberapa gejala yaitu; mual, sakit perut yang akut disertai mutah-muntah,
sukar menelan, timbulnya depresi susunan syaraf, mencret dengan BAB
berdarah, dan juga gangguan peredaran darah. Penggunaan formalin pada
dosis tinggi dapat menyebabkan kencing berdarah, kejang-kejang, tidak bisa
kencing akut serta

muntah darah, akhirnya menyebabkan kematian,

sedangkan penggunaan formalin pada dosis rendah dapat menyebabkan sakit
perut akut disertai muntah-muntah, kegagalan peredaran darah, serta
timbulnya depresi susunan syaraf. Penggunaan formalin pada dosis rendah ini
biasanya memiliki efek yang lebih lama terhadap tubuh, efeknya bisa timbul
beberapa tahun ke depan karena berdasarkan dari hasil

uji klinis, dosis

toleransi tubuh manusia pada pemakaian secara terus-menerus

untuk

formalin sebesar 0,2 miligram per kilogram berat badan (Hastuti, 2010).
Meskipun dari pemerintah sudah melarang penggunaan formalin dalam
makanan akan tetapi masih banyak makanan yang ditemukan mengandung
formalin terutama pada ikan asin (Habibah, 2013). Banyaknya penggunaan
formalin pada makanan ini khusunya pada ikan asin menunjukkan minimnya
pengetahuan yang dimiliki pedagang sebagai produsen, karena pengetahuan
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merupakan modal utama dalam menentukan perilaku pedagang dalam
penggunaan formalin pada bahan makanan yang dijualnya (Habsah, 2012).
Kurangnya pengetahuan akan menjadikan perilaku kebiasaan yang akan
dilakukan tanpa memperhatikan dan

mempertimbangkan apakah bahan

tambahan makanan yang digunakan baik atau tidak untuk kesehatan
(Notoatmodjo, 2002).
Kuranganya pengetahuan pedagang ini diketahui juga dalam penelitian
yang dilakukan oleh Habsah (2012), tentang penggunaan formalin pada mi
basah, di mana hasil penelitiannya adalah pengetahuan pedagang cukup baik
namun cenderung rendah. Pada penelitian Fauziah (2006), faktor yang
berpengaruh terhadap penjualan ikan asin di Pasar Johar salah satunya adalah
pengetahuan pedagang tentang formalin yang masih rendah.
Berdasarakan masalah di atas maka peneliti memiliki ketertarikan untuk
meneliti seberapa besar korelasi antara nilai pengetahuan dengan perilaku
pedagang dalam penggunaan formalin pada ikan asin di pasar tradisional seKota Mataram.
1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah pokok yang akan
di bahas pada penelitian, dalam rangka penulisan Karya Tulis Ilmiah ini
adalah seberapa besar korelasi antara nilai pengetahuan dengan perilaku
pedagang dalam penggunaan formalin pada ikan asin di pasar tradisional seKota Mataram.
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1.3

Tujuan Penelitian
Menganalisa korelasi antara nilai pengetahuan dengan perilaku pedagang
dalam penggunaan formalin pada ikan asin di pasar

tradisional se-Kota

Mataram.
1.4

Manfaat Penelitian
Penelitian yang dilaksanakan dalam rangka penulisan Karya Tulis
Ilmiah ini diharapakan memberikan manfaat sebagai berikut:
a. Bagi BPOM Provinsi NTB
Sebagai bahan rujukan untuk monitoring penggunaan formalin pada
makanan.
b. Bagi Pemerintah
Sebagai rujukan untuk monitoring sebaran informasi masyarakat tentang
bahaya formalin yang ditambahkan pada makanan serta sebagai rujukan
untuk peningkatan kualitas makanan yang di jual di pasar untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
c. Bagi Masyarakat
Sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang formalin dan bahaya
konsumsi makanan yang mengandung formalin.
d. Bagi Peneliti
Sebagai sarana pengembangan pengetahuan tentang metode penelitian dan
pengabdian masyarakat.
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e. Bagi peneliti lain
Sebagai salah satu referensi mahasiswa kesehatan dalam bidang penelitian
tentang korelasi antara pengetahuan dan perilaku pedagang dengan
penggunaan formalin pada makanan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Pangan
Menurut Hidayati (2006) dan Tejasari (2005) yang di kutip dalam
Habsah

(2012), yang dinamakan dengan pangan berdasarkan Peraturan

Pemerintah RI nomor 28 tahun 2004 adalah semua yang bersumber dari
bahan hayati maupun air, yang dapat dijadikan makanan ataupun minumuman
oleh manusia baik yang sudah di olah maupun yang belum di olah (Habsah,
2012).
Dalam Habsah (2012) yang di kutip dari Hidayah (2006) dan Tejasari
(2005), pangan dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:
1. Pangan segar
Pangan segar merupakan bahan pangan yang belum di olah sama sekali dan
masih dalam bentuk aslinya, yang dapat dijadikan sebagai bahan baku dalam
pembuatan makanan dan minuman ataupun dapat dikonsumsi secara
langsung. Contohnya: air segar, buah-buahan, beras, gandum, ikan, dan lainlain.
2. Pangan olahan
Pangan olahan merupakan bahan pangan yang sudah di olah menjadi
makanan atau minuman yang telah mengalami proses tertentu, baik dengan
bahan tambahan maupun tidak.
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3. Pangan siap saji
Pangan siap saji merupakan bahan pangan yang telah melalui proses
pengolahan yang telah siap disajikan sebagai

makanan di tempat usaha

maupun di luar tempat usaha.
2. 2

Bahan Pengawet Makanan

2.2.1 Definisi
Bahan pengawet makanan diartikan sebagai bahan tambahan makanan
yang digunakan untuk menghambat, menghentikan atau menahan proses
pembusukan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Karena fungsinya
sebagai penghambat proses pembusukan, maka bahan pengawet ini banyak
digunakan pada makanan yang mudah rusak, ataupun makanan yang sering
ditumbuhi oleh jamur dan bakteri (Habsah, 2012).
2.2.2 Tujuan Penggunaan Bahan Pengawet Makanan
Bahan

pengawet

selain

memiliki

efek

untuk

memperlambat

pembusukan pada makanan juga secara umum memiliki beberapa tujuan
dalam penggunaanya dalam makanan, yaitu:
a.

Dapat menjadikan penyimpanan makanan menjadi lebih lama

b.

Menghambat proses pembusukan pangan yang disebabkan oleh organisme
yang patogen maupun non patogen

c.

Tidak digunakan untuk hal yang tidak seharusnya, seperti menyembunyikan
kerusakan bahan pangan, menyembunyikan kualitas dari pangan yang rendah,
dan juga tidak digunakan dalam penggunaan bahan yang salah.
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d.

Tidak menurunkan kualitas dari bahan pangan yang diawetkan, seperti;
warna, rasa, gizi, dan bau (Cahyadi, 2008).

2.3

Formalin

2.3.1 Definisi
Formalin adalah cairan jernih yang berbau tajam dan tidak berwarna
dengan rumus kimia CH2O yang memiliki kandungan 37% formaldehid di
dalam air dan sebagai pengawet sering ditambahkan metanol 10-15%.
Formalin dapat berbentuk gas yang memiliki bau sangat menyengat dan
memiliki toksisitas bagi kesehatan. Di masyarakat bahan pengawet ini di
kenal luas dengan nama formalin, akan tetapi tenyata formalin ini memiliki
banyak nama lain, diantaranya; formol, methylene aldehyde, paraforin,
morbicid, oxomethane, polyoxymethylene glycols, methanal, formoform,
superlysoform, formaldehyde, dan formalith (Cahyadi, 2008; Chairul, 2011).
2.3.2 Manfaat Formalin
Formalin memiliki beberapa manfaat, diantaranya:
1. Dalam kehidupan sehari-sehari digunakan sebagai bahan desinfektan, yaitu
sebagai pembersih pakaian, gudang, kapal, dan pembersih lantai.
2. Dalam bidang fotografi, formalin biasanya digunakan untuk pengeras kertas
dan pengeras lapisan gelatin.
3. Dalam bidang kecantikan, formalin digunakan dalam pembuatan produk
kosmetika dan pengeras kuku.
4. Dalam bidang pertanian, formalin digunakan sebagai bahan dalam pembuatan
pupuk urea.
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5. Dalam bidang kedokteran, formalin digunakan sebagai cairan untuk
mengawetkan mayat.
6. Formalin juga sering digunakan untuk membunuh serangga dan sebagai
bahan perekat kayu lapis.
7. Dalam kosentrasi <1%, formalin sering digunakan sebagai pengawet cairan
pencuci piring, pembersih sepatu, lilin, sampo mobil, pelembut, pembersih
karpet, dan bahan pembersih rumah tangga (Cahyadi, 2008; Chairul, 2011).
2.3.3 Ciri-Ciri Makanan Yang Mengandung Formalin
Berdasarakan data yang diperoleh Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) RI didapatkan beberapa bahan kimiawi berbahaya yang sering di
salah gunakan dalam makanan, salah satunya adalah formalin. Makanan yang
mengandung formalin memang agak sulit ditentukan tanpa melakukan uji
laboratorium, namun secara umum dapat diketahui apakah makanan tersebut
mengandung formalin atau tidak di lihat dari tampilan fisiknya, seperti
tekstur, warna dan rasa.
Contoh dan ciri-ciri makanan yang mengandung formalin, yaitu:
a. Ayam berformalin: tidak dihinggapi lalat, teksturnya kencang, dan dapat di
simpan sampai 2 hari pada suhu kamar.
b. Mi basah berformalin: warnanya lebih mengkilap, tidak lengket, dapat
bertahan lebih dari 15 hari pada suhu 10 derajat celcius di lemari es, dan
bertahan lama sampai lebih dari 2 hari tidak rusak pada suhu kamar.
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c. Ikan berformalin: daging ikan terlihat berwarna putih bersih, tidak berwarna
merah segar, insang berwarna merah tua tetapi tidak cemerlang, dan pada
suhu kamar dapat bertahan sampai 3 hari tidak rusak.
d. Tahu berformalin: tidak padat tetapi kenyal, teksturnya sangat keras, pada
suhu kamar tidak rusak samapai 3 hari, dan dapat bertahan dalam lemari es
sampai 15 hari.
e. Bakso berformalin: sangat kenyal dan susah di tusuk, dan dapat bertahan pada
pada suhu kamar sampai 2 hari.
f. Ikan asin berformalin: tidak dihinggapi lalat, baunya tidak seperti ikan asin
biasanya, terlihat bersih dan cerah, dan tidak rusak sampai lebih dari 1 bulan.
g. Kerupuk berformalin: biasanya kerupuk balado dengan ciri krupuk sangat
garing (Chairul, 2011).
Manfaat inilah yang diinginkan oleh para pedagang, sehingga menyalah
gunakan formalin dengan dicampurkan pada makanan. Selain manfaat di atas
juga, ternyata pedagang menggunakan formalin pada makanan disebabkan
karena formalin harganya murah, mudah didapatkan karena masih di jual
secara bebas, dan juga cara mengguanakannya tidak sulit. Dalam beberapa
penelitian juga didapatkan informasi bahwa pedagang menggunakan formalin
pada makanan disebabkan karena pedagang mengetahui sifat dari para
konsumen sendiri yang lebih menyukai makanan yang terlihat lebih baik, dari
segi tekstur, keawetan, dan lain-lain. Sehingga hal inilah yang dimanfaatkan
oleh para pedagang untuk meraih keuntungan yang besar (Habibah, 2013).
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2.3.4 Ikan Asin Berformalin
Ikan asin selain diawetkan dengan menggunakan garam tidak sedikit
juga pedagang menambahkan formalin ke dalam ikan asin dengan tujuan
menjadikan ikan asin tersebut lebih tahan lama dari ikan asin biasanya dan
juga terlihat lebih cerah dan bersih. Oleh karena itu konsumen harus bisa
membedakan antara ikan asin yang mengandung formalin dengan ikan asin
yang tidak mengandung formalin, cara untuk membedakannya adalah dengan
mendekatakan ikan asin ke wajah, apabila terasa perih di mata dan ikan
terlihat kaku maka kemungkinan besar ikan tersebut mengandung formalin
(Rahman, 2014).
2.3.5 Dampak Penggunaan Formalin Terhadap Kesehatan
Seperti telah diketahui, bahwa formalin itu tidak diperbolehkan
digunakan dalam makanan, karena akan berdampak pada kesehatan, di antara
dampak- dampak tersebut adalah:
1. Apabila formalin tertelan dapat menimbulkan rasa terbakar pada tenggorokan,
mual dan muntah, dapat terjadi iritasi pada saluran pernafasan, rasa gatal di
dada, penurunan suhu badan, dan juga dapat menyebabakan peradangan,
korosi, dan ulserasi intestinal.
2. Formalin jika terhirup dalam waktu yang lama dapat menimbulkan iritasi
tenggorokan dan hidung, sakit kepala, radang pada selaput lendir hidung,
radang pada selaput mata, pernafasan terganggu, batuk-batuk, mual, dan bisa
terjadi luka pada ginjal, serta sensitasi pada paru. Sedangkan efek
neuropsikologis meliputi gangguan keseimbangan, cepat marah, mudah

13

mengantuk, daya ingat berkurang dan juga cepat hilang konsentrasi. Jika
menghirup formalin dosis tinggi dapat menyebabkan kanker, yaitu kanker
pada hidung, mulut, tenggorokan, paru, bahkan kanker otak.
3. Formalin jika mengenai kulit dapat menyebabkan rasa gatal dan kemerahan
pada kulit, kulit dapat terasa panas dan mati rasa, dan juga dapat terjadi
kerusakan jari tangan, terjadi radang pada kulit yang dapat menyebabkan
gelembung, selain itu juga dapat terjadi pengerasan pada kulit (Chairul,
2011).
2.3.6 Peraturan Yang Melarang Penggunaan Formalin
Meskipun tubuh dapat mentolerir formalin yang masuk secara terusterusan sampai dengan 0,2 miligram per kliogram berat badan, tetap saja
formalin tidak di perbolehkan di gunakan sebagai bahan tambahan dalam
makanan. Landasan hukum yang melarang penggunaan formalin pada bahan
makanan, yaitu:
1. UU Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
2. UU

Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, khususnya Pasal 21 yang

menyatakan: “Setiap orang di larang mengedarkan pangan yang mengandung
bahan yang di larang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi
pangan”.
3. Undang-undang No.31/2004 sebagaimana telah di ubah dengan UU
No.45/2009 tentang Perikanan, khususnya Pasal 23 yang menyatakan:
“Setiap

orang di larang menggunakan bahan baku, bahan tambahan

makanan, bahan penolong yang membahayakan kesehatan manusia”.
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4. UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Kepmenkes Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang Bahan Tambahan
Makanan, dan
6. SK Memperindag Nomor 254/2000 tentang Tataniaga Impor dan Peredaran
Bahan Berbahaya (Chairul, 2011).
2.4

Ikan Asin

2.4.1 Definisi
Menurut Huss (1994) dalam Resmiati (2003), ikan asin atau yang di
kenal juga dengan ikan kering merupakan hasil olahan dari ikan segar yang
telah diawetkan dan dikeringkan dengan menambahkan garam yang banyak.
Pengawetan ikan ini akan menyebabkan daging ikan tidak cepat rusak dan
dapat di simpan dalam jangka waktu satu bulan dalam suhu kamar (Rahman,
2014).
2.4.2 Prinsip Penggaraman Ikan
Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan pengawetan
terhadap

ikan

penggaraman

dengan
ini

menggunakan

dilakukan

dengan

metode

penggaraman.

menggunakan

garam

Proses
sebagai

pengawetnya, baik garam larutan maupun garam kristal. Garam digunakan
sebagai bahan pengawet disebabkan karena garam memiliki kemampuan
untuk

menghambat kegiatan enzim dan bakteri yang menyebabkan

pembusukan pada ikan (Afrianto dan Liviawaty, 1989 dalam Hastuti, 2010).
Dalam proses penggaraman ikan terjadi beberapa perubahan terhadap
ikan tersebut, yaitu:
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1. Terjadi penetrasi garam ke dalam tubuh ikan dan keluarnya cairan dari tubuh
ikan karena perbedaan konsentrasi.
2. Cairan tersebut dengan cepat dapat melarutkan kristal garam atau
mengencerkan larutan garam.
3. Bersamaan dengan keluarnya cairan dari dalam tubuh ikan, partikel garam
akan memasuki tubuh ikan, lama kelamaan kecepatan proses pertukaran
garam dan cairan semakin lambat dengan menurunnya konsentrasi garam
di luar tubuh ikan dan meningkatnya konsentrasi garam di dalam tubuh ikan.
4. Pertukarn garam dan cairan tersebut berhenti setelah terjadi keseimbangan.
5. Mengakibatkan

pengentalan

cairan

tubuh

yang

masih

tersisa

dan

penggumpalan protein denaturasi serta pengerutan sel-sel tubuh ikan sehingga
sifat dagingnya berubah (Hildaniyulia, 2012 dalam Anonim, 2012).
Ikan yang sudah mengalami penggaraman memiliki daya simpan yang
tinggi karena garam dapat berfungsi membunuh atau menghambat bakteri
yang terdapat pada ikan dengan selain menyerap cairan pada tubuh ikan dan
juga menyerap cairan pada tubuh bakteri sehingga proses metabolisme dari
bakteri itu terganggu di akibatkan kehilangan cairan sehingga bakteri
mengalami kekeringan atau kematian (Margono, 1993).
2.4.3 Pembuatan Ikan Asin
Dibandingkan dengan daging sapi dan sayur-sayuran ikan merupakan
komoditas yang sangat cepat sekali untuk membusuk (Djarijah, 1995 dan
Santoso, 1998 dalam Resmiati, 2003). Proses penghambatan pembusukan
ikan dapat dilakukan dengan cara mengubah lingkungan mikroba-mikroba
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pembusuk yang terdapat pada ikan
pertumbuhannya,

dan

proses

ini

sehingga tidak sesuai untuk

biasanya

dilakukan

dengan

cara

penggaraman atau penambahan garam yang biasa di sebut dengan pembuatan
ikan asin (Huss, 1994 dan Djarijah, 1995 dalam Resmiati, 2003).
Untuk mendapatkan hasil ikan asin yang bermutu baik harus
diperhatikan kemurnian garam yang akan digunakan untuk mengawetkan.
NaCl merupakan bahan utama yang digunakan dalam pengawetan ikan,
garam yang mengandung CaSO4 menyebabkan daging menjadi berwarna
putih, kaku dan agak pahit sedangkan Cu dan Fe menyebabkan daging ikan
menjadi berwarna coklat kotor atau kuning (Yetti, 1983 dalam Anonim,
2012).
Pembuatan ikan asin memiliki berbagai macam cara tergantung dari
daerah produksinya, hasil yang diinginkan dan ukuran ikan tersebut (Anonim,
2012). Terdapat tiga metode yang digunakan untuk membuat ikan asin, yaitu:
1.

Penggaraman basah
Dilakukan dengan cara ikan di rendam di dalam larutan garam yang
kemudian dikristalkan, biasanya penggaraman dengan cara ini dilakukan pada
ikan-ikan yang berukuran kecil.

2.

Penggaraman kering
Dilakukan dengan cara menaburkan kristal garam pada rongga perut ikan dan
di seluruh bagian ikan, biasanya penggaraman dengan cara ini dilakukan pada
ikan-ikan yang berukuran besar, misalnya ikan gabus tenggiri, tongkol, pari,
jambal dan cucut.
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3.

Kombinasi dari keduanya
Penggaraman ini pada dasarnya merupakan penggaraman kering, tetapi tidak
menggunakan bak. Ikan di campur dengan kristal garam seperti pada
penggaraman kering di atas lantai atau di atas gelada kapal. Larutan garam
yang terbentuk dibiarkan mengalir dan terbuang, tetapi cara ini lebih banyak
membutuhkan garam, biasanya ikan yang dilakukan penggaraman dengan
cara ini adalah ikan yang berukuran kecil dan sedang (Margono, 1993).
Menurut Santoso (1998) dalam Resmiati (2003), proses pembuatan ikan
asin secara umum digambarkan pada alir berikut:
Ikan

Pemilihan

Pembersihan

Pencucian

Penggaraman
Penjemuran

Ikan asin
Gambar 2.1 Bagan alir pembuatan ikan asin
Setelah dibuat menjadi ikan asin harus diperhatikan lagi apakah ikan
asin yang telah jadi kualitasnya baik atau tidak. Ikan asin yang bermutu baik
adalah jika memenuhi syarat Standar Industri Indonesia (SII), yaitu:
a. Memiliki kadar air paling tinggi 25 %.
b. Memiliki garam (NaCl) antara 10 % ~ 20 %.
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c. Mempunyai rasa, warna, dan bau normal, serta bentuk yang baik.
d. Tidak mengandung logam jamur, juga tidak terjadi pemerahan bakteri
(Margono, 1993).
2.5

Pengetahuan

2.5.1 Definisi
Menurut Notoatmodjo pengetahuan

merupakan hasil tahu

yang

diperoleh seseorang dari indera yang dimiliknya seperti hidung, mata, telinga
dan sebagainya. Pengetahuan ini sangat dipengaruhi oleh seberapa besar
persepsi dan perhatian seseorang terhadap objek yang diamatinya
(Notoatmodjo, 2007).
2.5.2 Tingkatan Pengetahuan
Pengetahuan seseorang di dalam domain kognitif memiliki beberapa
tingkatan, yaitu:
1) Tahu (Know)
Tahu merupakan proses mengigat kembali suatu materi yang telah di pelajari
sebelumnya. Oleh karena itu tahu ini di taruh dalam tingakatan paling rendah
pada tingkatan pengetahuan.
2) Memahami (Comprehention)
Memahami

merupakan

kemampuan

untuk

menjelaskan

dan

mengiterpretasikan materi yang telah diketahui sebelumnya secara baik dan
benar.
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3) Aplikasi (Application)
Aplikasi merupakan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi dari tahu dan
memahami di mana aplikasi ini diartikan sebagai kemampuan seseorang
untuk menggunakan atau melaksanakan materi yang telah dipelajari, yang
telah di tahu dan telah dipahami pada kondisi yang sebenarnya.
4) Analisis (Analysis)
Analisi diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggambarkan,
menjabarkan, memisahkan, dan mengelompokkan suatu materi ke dalam
komponen-komponen tetapi masih memiliki keterkaitan satu dengan yang
lainnya.
5) Sintesis (Synthesis)
Sintesis diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk
membuat sesuatu yang baru dari materi yang telah didapatkan sebelumnya.
6) Evaluasi (Evaluation)
Evaluasi kemampuan seseorang untuk memberikan penilaian atau justifikasi
terhadap suatu materi yang didasarkan atas kriteria yang telah di buat sendiri
atau menggunakan norma-norma yang telah ada di masyarakat (Notoatmodjo,
2011).
2.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan
Menurut Haditono (1994) dalam Nurmah (2010), pengetahuan yang
dimiliki seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:
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1. Usia
Semakin bertambah usia seseorang maka semakin banyak informasi yang
dijumpai, semakin banyak hal yang dikerjakan, sehingga menambah
pengetahuan dan proses perkembangan mental (psikologis) dan fisik akan
berubah.
2.

Pendidikan
Pendidikan merupakan faktor yang penting dalam pengetahuan seseorang,
semakin tinggi pendidikan maka semakin mudah untuk memperoleh,
memahami, dan mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki.

3. Lingkungan
Lingkungan mempengaruhi terbentuknya suatu pemahaman dan pengetahuan
seorang individu. Seseorang dapat mempelajari hal yang baik dan buruk dari
lingkungan di mana ia berada.
4. Minat
Minat merupakan ketertarikan atau suatu kecendrungan seseorang terhadap
sesuatu. Hal ini membuat seseorang menjadi menggemari suatu bidang
tertentu.
5. Informasi
Seseorang sering mendapatkan informasi dari berbagai media, baik media
elektronik dan media cetak.
6. Pengalaman
Selain usia, perbedaan pengetahuan individu dengan pendidikan yang sama
adalah pengalaman. Pengalaman merupakan kejadian yang pernah dialami
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oleh individu. Pengalaman yang terjadi bisa menyenangkan atau tidak
menyenangkan bagi individu tersebut.
2.6

Perilaku

2.6.1 Definisi
Perilaku merupakan kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh
individu itu sendiri, baik yang dapat di lihat secara langsung maupun tidak
langsung (Notoatmodjo, 2007).
2.6.2 Klasifikasi Perilaku
Bedasarkan bentuknya perilaku di bagi menjadi 2, yaitu:
1. Bentuk pasif
Perilaku bentuk pasif atau yang di kenal dengan nama perilaku tertutup,
merupakan suatu respon internal, di mana terjadi di dalam diri manusia dan
tidak dapat di lihat secara langsung oleh orang lain, contohnya pengetahuan,
tanggapan atau sikap batin dan berfikir.
2. Bentuk aktif
Perilaku bentuk aktif atau di sebut juga dengan perilaku terbuka merupakan
respon seseorang terhadap stimulus dari luar yang dapat diamati secara
langsung, contohnya tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2007).
2.6.3

Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku
Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang yaitu,

faktor ekternal dan faktor internal. Faktor eksternal biasanya merupakan
keadaan lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, budaya, maupun ekonomi.
Faktor lingkungan ini diketahui memiliki peranan yang sangat besar terhadap
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perilaku seseorang. Sedangkan yang termasuk dalam faktor internal adalah
faktro yang berhubungan langsung dengam individu, contohnya: jenis
kelamin, tingkat emosional, tingkat kecerdasan dan lain sebagainya
(Notoatmodjo, 2007).
Menurut Lawrence Green (1980), perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor
diantaranya, faktor predisposisi yaitu pengetahuan, usia ,tingkat pendidikan,
sikap, dan keyakinan. Faktor pendukung yaitu fasilitas, sarana prasarana,
lingkungan, dan ketersediaan informasi sedangkan faktor penguat yaitu sikap
dan perilaku petugas yang terkait, penyedia informasi, dan keluarga.
2.7

Pasar

2.7.1 Definisi
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi 3, pengertian pasar adalah
tempat orang melakukan kegiatan jual-beli; kekuatan penawaran dan
permintaan; tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang
dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa.
Menurut Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia no. 70/MDag/Per/12/2013 yang di maksud dengan pasar adalah tempat jual beli barang
dengan jumlah penjual lebih dari yang di sebut sebagai pusat perbelanjaan,
pasar tradisional, pertokoan, mall, maupun sebutan lain.
2.7.2 Fungsi Pasar
Pasar memiliki berbagai fungsi, diantaranya:
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1. Pasar sebagai sarana distribusi
Berfungsi sebagai pelancar proses penyaluran barang dan jasa dari produsen
ke konsumen, dengan adanya pasar ini produsen dapat menyalurkan
barangnya kepada konsumen baik secara langsung maupun secara tidak
langsung. Pasar dikatakan berfungsi baik apabila proses penyaluran barang
ini berjalan lancar sebaliknya apabila proses ini berjalan tidak lancar maka
pasar tersebut tidak berfungsi baik.
2. Pasar sebagai pembentuk harga
Dikatakan pasar sebagai pembentuk harga disebabkan karena pasar
merupakan tempat interaksi antara penjual dan pembeli di mana di pasar
terjadi proses tawar menawar. Penjual menawarkan barang atau jasa kepada
pembeli dan sebaliknya pembeli berusaha menawar harga barang atau jasa
yang ditawarkan tersebut, setelah terjadi tawar menawar maka akan terjadi
sebuah kesepakatan dan terbentuklah harga. Dengan demikian, pasar
berfungsi sebagai pembentuk harga.
3.

Pasar sebagai sarana promosi
Maksud pasar sebagai sarana promosi adalah pasar dapat menjadi tempat
untuk menginformasikan dan memperkenalkan manfaat, kekhasan, dan
keunggulan suatu barang atau jasa kepada konsumen. Tujuannya adalah
untuk menarik minat dari pembeli terhadap barang atau jasa yang
diperkenalkan (Anonim, 2012).
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2.7.3 Jenis-Jenis Pasar
Jenis-jenis pasar dibedakan menjadi beberapa, yaitu berdasarkan bentuk
kegiatan, jenis barang, keleluasaan distribusi, cara transaksi, dan menurut
struktur (jumlah penjual dan pembeli) (Anonim, 2012).
a. Menurut bentuk kegiatannya pasar di bagi menjadi 2, yaitu:
1. Pasar nyata
Merupakan pasar yang barang-barangnya akan diperjual belikan dan dapat di
beli oleh pembeli. Contohnya pasar nyata adalah pasar swalayan dan pasar
tradisional.
2. Pasar abstrak.
Merupakan pasar yang pedagangnya tidak menawarkan dagangannya secara
langsung melainkan menggunakan surat dagangannya. Contohnya pasar
online, pasar saham, pasar modal dan pasar valuta asing.
b. Menurut cara transaksinya pasar dibedakan menjadi 2, yaitu:
1. Pasar tradisional
Pasar di mana pembeli dan penjual dapat berinteraksi secara langsung,
mengadakan tawar menawar secara langsung. Barang-barang yang biasanya
diperjual belikan adalah barang-barang kebutuhan pokok.
2.

Pasar modern
Pasar di mana barang-barang yang diperjualbelikan dengan harga yang pas.
Tidak ada tawar menawar antara penjual dan pembeli. Contohnya di mall,
plaza, dan tempat-tempat modern lainnya.
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c. Pasar menurut jenis barang, yaitu:
Pasar yang hanya menjual satu jenis barang tertentu, misalnya pasar hewan,
pasar sayur, pasar buah, pasar ikan dan daging serta pasar loak.
d. Menurut keleluasaan distribusinya pasar dibedakan menjadi:
1. Pasar lokal
2. Pasar daerah
3. Pasar nasional dan
4. Pasar internasional
e. Menurut struktur (jumlah penjual dan pembeli) pasar dibedakan menjadi 2,
yaitu:
1.

Pasar persaingan sempurna
Merupakan pasar yang mempunyai banyak pembeli dan penjual yang
keduanya sudah mengetahui keadaan pasar. Harga ditentukan oleh
mekanisme tawar menawar, produk yang di jual homogen, semua produk
terlihat identik karenanya promosi dengan iklan tidak akan berpengaruh
terhadap penjualan. Contoh barang yang di jual adalah beras, gandum,
batubara, kentang, dan lain-lain.

2. Pasar persaingan tidak sempurna, terdiri dari:
a. Pasar monopoli, yaitu pasar yang memiliki banyak pembeli tetapi
pedagangnya hanya satu atau beberapa saja.
b. Pasar oligopoli, yaitu pasar yang didominasi oleh beberapa perusahaan yang
dominan dalam beberapa produk saja. Misalnya perusahaan mobil toyota,
mazda, daihatsu dan lain-lain.
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c. Pasar monopolistik, yaitu mirip dengan pasar persaingan sempurna, produk
yang di jual juga merupakan produk yang homogen, namun dari mutu,
bentuk, ukuran dan sebagainya.
2.8

Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Kajian Penelitian Terdahulu
No.

Peneliti

Judul Penelitian

1

Habsah

Gambaran
pengetahuan
pedagang mie
basah terhadap
perilaku
penambahan
boraks dan
formalin pada mie
basah di kantinkantin universitas
X depok tahun
2012

2

Tristya
Putri Zahra
Habibah

Identifikasi
penggunaan
formalin pada
ikan asin dan
faktor perilaku
penjual di pasar
tradisional Kota
Semarang tahun
2013

Metodologi
Penelitian
Merupakan
penelitian yang
bersifat kuantitatif
dengan desain
cross sectional.

Jenis penelitian
ini adalah
explanatory
research,
menggunakan
metode survei
dengan
rancangan
cross sectional.
Sampel

Isi Penelitian
Hasil Penelitian:
Dalam penelitian ini kelompok
pedagang yang menjual mi
mentah dan matang memiliki
pengetahuan rata-rata 74%
pengetahuan tersebut mengenai
BTP, formalin dan boraks.
Dalam 20 sampel yang diperiksa,
ditemukan 4 sampel mi mentah
positif mengandung boraks dan 7
mie matang positif mengandung
boraks dan formalin.
Kesimpulan penelitian tersebut
menunjukkan bahwa sebagian
besar pedagang sudah mengerti
tentang boraks dan formalin,
tetapi masih banyak pedagang
yang tetap menggunakannya
Persamaan:
Meneliti tentang pengetahuan
pedagang tentang formalin
Penelitian dengan desain Cross
Sectional
Perbedaan:
Meneliti tentang gambaran
pengetahuan pedagang terhadap
perilaku penambahan formalin
dan boraks
Sifat penelitian kuantitatif
Pangan yang di uji adalah mi
basah
Hasil penelitian:
Tidak terdapat hubungan
pengetahuan tentang BTM dan
penggunaan formalin pada ikan
asin terhadap praktik penjualan
ikan asin berformalin di pasar
tradisional Kota Semarang.
Di mana hasil yang didapatkan
dari penelitian ini adalahh
tingkat pengetahuan responden
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menggunakan
metode total
sampling.
Pengambilan
sampel dilakukan
dengan metode
purposive.
Instrumen yang
digunakan adalah
kuesioner.
Analisis data
dilakukan secara
univariat
dan bivariat

yang sebagian besar adalah
kurang (81,1%). pengetahuan
yang baik sebesar 11 orang
(78,6%).
Selain pengetahuan yang tidak
berhubungan, sikap pedagang
juga tidak ada hubungan dengan
penggunaan formalin pada ikan
asin terhadap praktik penjualan
ikan asin berformalin di pasar
tradisional Kota Semarang
Persamaan:
Meneliti tentang faktor perilaku
penggunaan formalin pada ikan
asin
Penelitian dengan desain cross
sectional
Perbedaan:
meneliti tentang identifikasi
penggunaan formalin pada ikan
asin dan faktor perilaku penjual di
pasar tradisional Kota Semarang
tahun 2013
Analisis data dengan univariat
dan bivariat

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut belum ada penelitian yang
meneliti tentang korelasi antara nilai pengetahuan dengan perilaku pedagang
dalam penggunaan formalin pada ikan asin di pasar tradisional se-Kota Mataram.
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2.9

Kerangka Teori Berdasarkan Notoatmodjo Dan Lawrence

Informasi

Usia

Minat

Pendidikan

Pengalaman

Lingkungan

Pengetahuan

Faktor internal

Faktor predisposisi
-

Usia
Tingkat
pendidikan
Sikap
Keyakinan
Nilai dan norma

-

Perilaku
Penggunaan
formalin pada
Makanan

-

Tingkat kecerdasan
Tingkat emosional
Jenis kelamin

Faktor eksternal
Faktor pendukung
-

Fasilitas
Sarana prasarana
Lingkungan
Ketersediaan
informasi

-

Sosial
Budaya
Ekonomi

Faktor penguat
-

-

Sikap dan
perilaku petugas
yang terkait
Penyedia
informasi
keluarga

Gambar 2.2 Kerangka Teori berdasarkan Lawrence Green (1980) dan
Notoatmodjo (2007)
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2.10

Kerangka Konsep

minat

Pendidikan

Usia

Informasi

Pengalaman

Lingkungan

Pengetahuan pedagang
mengenai formalin

Perilaku penggunaan formalin
Gambar 2.3. Kerangka Konsep Penelitian
Keterangan :
Diteliti

:

Tidak diteliti

:

2.11

Hipotesis
Hipotesis dari penelitian ini adalah: adanya korelasi antara nilai pengetahuan
dengan perilaku pedagang dalam penggunaan formalin pada ikan asin di
pasar tradisional se-Kota Mataram.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1

Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan
cross-sectional

untuk mengetahui korelasi antara

variabel independen

dengan variabel dependen (Notoatmodjo, 2010). Di mana dalam penelitian ini
dilakukan dengan pendekatan atau pengumpulan data secara sekaligus pada
satu saat. Pengambilan data dari penelitian ini dilakukan dengan pembagian
kuesioner dan wawancara terstruktur dengan responden, yaitu pedagang ikan
asin di pasar tradisional se-Kota Mataram, yang telah memenuhi kriteria
inklusi dan tidak memenuhi kriteria ekslusi.
3.2

Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di pasar tradisional se-Kota Mataram.
Waktu, penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-Oktober 2015.

3.3

Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah semua pedagang ikan asin di pasar
tradisional se-Kota Mataram, yang di pilih dalam penelitian ini adalah semua
populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan tidak memenuhi kriteria ekslusi.
3.3.2 Sampel
Sampel dalam penelitian ini adalah pedagang ikan asin yang terdapat di
pasar tradisional yang berada di Kota Mataram yang memenuhi kriteria
inklusi penelitian. Dalam penelitian ini tidak didapatkan data pasti mengenai
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jumlah pedagang ikan asin yang berjualan dalam setiap pasar oleh karena itu
pengambilan sampel tidak bisa menggunakan random sampling, sehingga
dalam penelitian ini pengambilan sample dilakukan dengan non random
sampling, menggunakan metode consecutive (Dahlan, 2010). Di mana dalam
metode consecutive ini jumlah sampel minimal harus terpenuhi dalam jangka
waktu tertentu. Untuk terwakilkannya setiap pasar maka di ambil sampel
berdasarkan besar kecilnya pasar tersebut yang di lihat dari omset
pendapatannya per tahun. Di mana terdapat 5 pasar besar dan 12 pasar kecil
dalam pasar besar di ambil 5 sampel dan pasar kecil di ambil 3 sampel.
3.4

Besar Sampel
Rumus yang digunakan untuk menentukan besar sampel pada
penelitian ini adalah :
n=

á

,

[(

)/(

)]

+3

Zα = deviat baku alfa
Zβ = deviat baku beta
r = korelasi minimal yang dianggap bermakna
Semua

parameter (Zα, Zβ, r) pada rumus besar sampel korelatif

ditentukan oleh peneliti. Oleh karena itu peneliti menetapkan nilai alfa
sebesar 5%, hipotesis satu arah, sehingga Zα=1,64, kemudian nilai beta
ditetapkan sebesar 10%, maka Zβ = 1, 28. Korelasi minimal yang dianggap
bermakna (r) ditetapkan sebesar 0,04. Berdasarkan hasil perhitungan besar
sampel maka dalam penelitian ini di gunakan sampel dengan jumlah 60
responden (Dahlan, 2013).
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3.5

Kriteria Penelitian

3.5.1 Kriteria Inklusi
a.

Pedagang ikan asin yang berada di pasar tradisional se-Kota Mataram

b.

Pedagang yang menjual ikan asin yang tidak dihinggapi lalat.

c.

Pedagang yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian dan menandatangani
informed consent.

3.5.2 Kriteria Ekslusi
Pedagang yang memiliki hambatan komunikasi.
3.6

Variabel Penelitian

a.

Variabel independen penelitian ini adalah nilai pengetahuan pedagang.

b.

Variabel dependen penelititan ini adalah perilaku pedagang dalam
penggunaan formalin pada ikan asin.

3.7

Definisi Oprasional
Pembatasan

operasional

penelitian

dijelaskan

melalui

definisi

operasional berikut:
a. Formalin merupakan bahan kimia yang beupa cairan jernih yang berbau
tajam dan tidak berwarna, yang biasanya di salah gunakan oleh pedagang
untuk mengawetkan makanan. Adapun ciri ikan asin yang mengandung
formalin adalah tidak dihinggapi lalat, baunya tidak seperti ikan asin
biasanya, terlihat bersih dan cerah, dan juga tidak rusak meskipun di simpan
dalam waktu lebih dari 1 bulan.
b. Pengetahuan yaitu segala informasi yang diketahui responden mengenai
formalin. Informasi ini meliputi: bahaya formalin, peraturan tentang
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pelarangan penggunaan formalin pada makanan, dan ciri ikan asin yang
mengandung formalin. Hal ini akan di ukur menggunakan kuesioner yang
terdiri dari 14 pertanyaan. Jawaban akan dikategorikan menjadi 3 skala, yaitu:
sangat tahu, kurang tahu dan tidak tahu. Pengetahuan pedagang akan
disajikan dalam skala numerik.
Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pedagang, maka hasil penelitian akan
diklasifikasikan menjadi 3 kategori dengan menggunakan metode Sturges.
Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:
1. Pengetahuan kurang

: 14-23

2. Pengetahuan sedang

: 24-33

3. Pengetahuan baik

: 34-42

c. Perilaku yaitu seberapa sering pedagang memproduksi atau menjual ikan asin
yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet ikan asin tersebut.
Perilaku pedagang merupakan skala numerik yang di ukur berdasarkan 3
skala, yaitu: setuju, kurang setuju dan tidak setuju.
Untuk mengetahui tingkat perilaku pedagang, maka hasil penelitian akan
diklasifikasikan menjadi 3 kategori dengan menggunakan metode Sturges.
Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:
1. Perilaku kurang

: 7-11

2. Perilaku sedang : 12-16
3. Perilaku baik

: 17-21

4. Pasar tradisional merupakan tempat pedagang dan pembeli melakukan
transaksi jual beli yang di bangun dan di kelola pemerintah maupun badan
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usaha termasuk kerja sama dengan tempat usaha berupa toko, kios, los yang
di kelola oleh pedagang kecil, menengah, atau koperasi dengan usaha skala
kecil. Adapun pasar tradisional yang menjadi lokasi penelitian adalah seluruh
pasar yang terletak di Kota Mataram.
3.8

Instrumen Penelitian

3.8.1 Sumber Data
Sumber data dalam penelitian yaitu data primer berupa kuesioner dan
wawancara terstruktur yang dilakukan secara langsung pada subjek penelitian
untuk menguatkan data yang diperoleh dan mendapatkan informasi tambahan.
Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner yang di susun oleh penulis
berdasarkan pada tinjauan pustaka mengenai variabel yang di teliti serta
variabel perancu dan akan dilakukan uji validitas dan reabilitas kuesioner.
3.8.2 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara pembagian kuesioner yang
akan di isi oleh responden pedagang ikan asin disertai dengan wawancara
terstruktur. Jawaban kuesioner yang telah di isi oleh responden ditabulasikan
hasilnya dan setiap faktor pengetahuan dan perilaku dianalisis hingga
diperoleh korelasi antara nilai pengetahuan dan perilaku pedagang dalam
penggunaan formalin pada ikan asin.
Adapun kuisioner yang akan digunakan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu:
a. Lembar Persetujuan (Informed Consent).
b. Identitas responden.
c. Kuisioner pengetahuan pedagang terhadap formalin.
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d. Kuisioner perilaku pedagang terhadap penggunaan formalin.
3.8.3 Uji Validitas
Uji validitas bertujuan untuk mengetahui keakuratan suatu alat ukur.
Pada penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah uji validitas kontruk
interna yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu item pertanyaan
adalah pernyataan yang valid dan mewakili suatu parameter (Dahlan, 2010).
Uji validitas dilakukan dengan mengukur nilai korelasi antara item
pertanyaan dengan nilai total tanpa mengikut sertakan pertanyaan tersebut.
Mengukur validitas data dengan cara mencari korelasi antara masing-masing
pertanyaan pada sampel yang berjumlah 30 orang. Metode analisis yang
digunakan adalah korelasi pearson. Pearson Product Moment Correlation
Coefficient (r), dengan ketentuan :
1. Jika nilai r hitung > r tabel, maka dinyatakan valid
2. Jika nilai r hitung < r tabel, maka dinyatakan tidak valid
3.8.4 Uji Reabilitas
Instrument yang baik dapat mengukur dengan benar (valid) dan
konsisten (reliable). Terdapat dua aspek reabilitas alat ukur yaitu konsistensi
internal dan stabilitas (Murti, 2011). Dalam penelitian ini teknik yang
digunakan untuk mengukur reabilitas adalah dengan menggunakan metode
Cronbach’s Alpha yaitu menganalisis reabilitas alat ukur dengan satu kali
pengukuran menggunakan program SPSS dengan ketentuan :
1. Jika nilai r Alpha > r tabel, maka dinyatakan reliable
2. Jika nilai r Alpha < r tabel, maka dinyatakan tidak reliabel
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3.9

Teknik Analisis Data
Data hasil penelitian di olah menggunakan Statistical Package for
Social Science (SPSS) versi 16. Data yang didapatkan akan di uji normalitas
terlebih dahulu apakah data terdistribusi normal atau tidak. Teknik analisa
data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisa bivariat untuk melihat
apakah ada korelasi antara variabel dependen dengan variabel independen.
Analisis bivariat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Korelasi
Pearson

karena melihat adanya korelasi antara variabel dependent dan

independent yang berskala numerik (Dahlan, 2010).
3.10

Jadwal Penelitian

Tabel 3.1. Rencana Pelaksanaan Penelitian
No
Kegiatan
Maret
1

2

3
4
5

Penyusunan
proposal dan
kuesioner
Persiapan
penelitian dan
pembuatan
ethical
clearance
Pengambila
data
Analisa data
Penyususnan
laporan akhir

April

Bulan
Mei

Juni

Juli

Agt

Sep

Okt
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3.11

Prosedur Penelitian
Bagan prosedur penelitian korelasi antara nilai pengetahuan dengan
perilaku pedagang dalam penggunaan formalin pada ikan asin di pasar
tradisional se-Kota Mataram.

Observasi obyek penelitian
Pengumpulan data populasi jumlah
pasar tradisional se-Kota Mataram

Pembagian pasar menjadi pasar besar
dan pasar kecil berdasarkan omset dan
penjaringan sampel sesuai kriteria
inklusi dan ekslusi
Penyusunan proposal
penelitian dan pengajuan
ethical clearance

Pembuatan kuisioner dan uji
validitas dan reabilitas
kuisioner
Pelaksanaan penelitian

Pembagian kuisioner disertai
wawancara terstruktur

Input data

Analisis korelatif nilai
pengetahuan dengan perilaku
pedagang dalam penggunaan
formalin pada ikan asin
Gambar 3.1 Prosedur penelitian
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1

Hasil Penelitian

4.1.1 Karakteristik Responden
Berdasarkan penelitian pada 60 responden, didapatkan karakteristik
responden sesuai dengan usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, lama
berjualan, biaya berjualan, pendapatan berjualan sehari, derajat tingkat
pengetahuan, perilaku, dan asal ikan asin yang di jual.
4.1.1.1 Umur
Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur
Total
Umur
Frekuensi (n)
Persentase (%)
20 - 30 tahun
5
8,3
31 – 40 tahun
12
20
41 – 50 tahun
20
33,3
51 – 60 tahun
18
30
61 - 70 tahun
4
6,6
71 – 80 tahun
1
1,6
Dalam penelitian ini, responden di bagi menjadi 6 kelompok usia.
Kelompok usia responden terbanyak

adalah usia 41-50 tahun (33,3%)

kemudian dilanjutkan dengan usia 51-60 tahun (30%), usia 31-40 tahun
(20%), usia 20-30 tahun (8,3%), usia 61-70 tahun (6,6%), dan usia 71- 80
tahun sebesar 1,6%.
4.1.1.2 Jenis Kelamin
Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Total
Jenis Kelamin
Frekuensi (n)
Persentase (%)
Perempuan
58
96,6
Laki-laki
2
3,3
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Pada penelitian ini terdapat 60 responden di mana responden paling
banyak adalah perempuan dengan jumlah

58 orang (96,6%) sedangkan

responden laki-laki hanya 2 orang (3,3%).
4.1.1.3 Pendidikan
Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan
Pendidikan
Total
Frekuensi (n)
Persentase (%)
Tidak sekolah
17
28,3
Tidak tamat SD
13
21,6
SD
10
16,6
SMP
7
11,6
SMA
11
18,3
Sarjana
2
3,3
Dari tabel di atas mengenai pendidikan responden dapat di lihat bahwa
sebagian besar responden tidak sekolah dengan jumlah 17 orang (28,3%),
kemudian diikuti dengan responden yang tidak tamat sekolah dasar (SD)
dengan jumlah 13 orang (21,6%), yang pendidikan Sekolah Menengah Atas
(SMA) sebanyak 11 orang (18,3%), responden yang tamat Sekolah Dasar
(SD) sebanyak 10 orang (16,6%), responden dengan pendidikan Sekolah
Menengah Pertama (SMP) sebanyak 7 orang (11,6%), dan responden yang
sarjana sebanyak 2 orang (3,3%).
4.1.1.4 Lama Berjualan Ikan Asin
Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Berjualan
Lama berjualan
Total
Frekuensi (n)
Persentase (%)
1 tahun - 5 tahun
15
25
> 5 tahun – 10 tahun
14
23,3
>10tahun – 15 tahun
9
15
>15 tahun - 20 tahun
7
11,6
>20 tahun – 25 tahun
7
11,6
> 25 tahun
8
13,3
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Dalam penelitian ini responden paling banyak berjualan

ikan asin

selama 1-5 tahun sebanyak 15 responden (25 %), setelah itu yang yang
berjualan selama >5-10 tahun sebanyak 14 orang (23,3%), berjualan selama
>10-15 tahun sebanyak 9 orang (15%), berjualan selama lebih dari 25 tahun
sebanyak 8 orang (13,3%), dan yang berjualan selama 16-20 tahun berjumlah
7 orang (11,6%), dan yang berjualan lebih dari 20 tahun-25 tahun berjumlah
7 orang (11,6%).
4.1.1.5 Biaya Berjualan Ikan Asin
Tabel 4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Biaya Berjualan
Biaya jualan
Total
Frekuensi (n)
Persentase (%)
100.000-1000.000
41
68,3
>1000.000-10.000.000
15
25
> 10.000.000
4
6,6
Sebanyak 41 orang (68,3%) mengeluarkan biaya untuk berjualan ikan
asin sekitar 100,000-1.000,000, kemudian responden yang biaya berjualannya
lebih dari 1.000,000-10.000,000 sebanyak 15 orang (25%) dan yang biaya
berjualannya lebih dari 10.000.000 adalah 4 orang (6,6%).
4.1.1.6 Pendapatan Berjualan Ikan Asin Sehari
Tabel 4.6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan
Pendapatan sehari
Total
Frekuensi (n)
Persentase (%)
< 100.000
10
16,6
100.000-1000.000
40
66,6
>1.000.000-10.000.000
7
11,6
> 10.000.000
3
5
Responden yang memperoleh pandapatan dalam sehari dari berjualan
ikan asin sekitar 100,000-1.000,000 adalah sebanyak 40 orang (66,6%),
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kemudian sebanyak 10 orang (16,6%) memperoleh pendapatan <100,000, 7
orang (11,6%)

memperoleh

pendapatan > 1.000,000 -10.000,000, dan

sebanyak 3 orang (5%) peghasilannya dari berjalan ikan asin sehari >
10.000,000.
4.1.1.7 Asal Ikan Asin Yang Dijual
Dalam penelitian ini responden yang merupakan penjual ikan asin yang
tersebar di

17 pasar tradisional di Kota Mataram sebagian besar

mendapatkan ikan asin yang di jual dari membeli di Pasar Mandalika, tidak
ada satupun responden yang memproduksi sendiri ikan asin yang di jual,
sedangkan responden yang berasal dari Pasar Mandalika mendapatkan ikan
asin dari membeli di luar kota seperti Kalimantan, Sulawesi, dan NTT.
4.1.1.8 Pengetahuan
Tabel 4.7. Tingkat Pengetahuan Responden
Pengetahuan
Frekuensi (n)
Rendah
8
Sedang
29
Tinggi
23

Total
Persentase (%)
13,3
48,3
38,3

Tingkat pengetahuan dari 60 responden didapatkan sebanyak 23 orang
(38,3%) memiliki pengetahuan tinggi, 29 orang (48,3 %) memiliki pengetahuan
sedang, dan 8 orang (13,3 %) memiliki pengetahuan rendah.
4.1.1.9 Perilaku
Tabel 4.8. Tingkat Perilaku Responden
Perilaku
Frekuensi (n)
Buruk
2
Sedang
25
Baik
33

Total
Persentase (%)
3,3
41,6
55
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Dari 60 responden, sebanyak 33 orang (55%) yang perilakunya baik,
25 orang (41,6%) yang perilakunya sedang, dan 2 orang (3,3%) yang
perilakunya buruk dalam penggunaan formalin pada ikan asin.
4.1.2 Analisis data
4.1.2.1 Hasil Uji Korelasi Pearson Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan
Perilaku Pedagang Dalam Penggunaan Formalin Pada Ikan Asin
Berdasarkan hasil dari uji korelasi pearson antara tingkat pengetahuan
dengan perilaku pedagang dalam penggunaan formalin pada ikan asin
didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,001 (p<0,04) artinya terdapat
hubungan yang bermakna antara dua variabel yang di uji, hal ini juga
menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki arah korelasi searah
positif (+), artinya semakin besar nilai suatu variabel maka semakin besar
pula nilai variabel lainnya (Dahlan, 2011).
Selain itu, pada uji korelasi tersebut didapatkan kekuatan korelasi (r)
sebesar

0,404

yang

menandakan

bahwa kekuatan korelasi tingkat

pengetahuan dengan perilaku pedagang dalam pengggunaan formalin pada
ikan asin termasuk dalam kategori kekuatan korelasi sedang.
4.2

Pembahasan

4.2.1 Tingkat Pengetahuan Responden
Berdasarkan hasil analisa data tentang pengetahuan pedagang mengenai
bahan tambahan makanan

menunjukkan bahwa lebih banyak responden

memiliki pengetahuan yang sedang tentang bahan tambahan makanan yaitu
sebanyak 29 orang (48,3%), penelitian ini sesuai dengan penelitian yang
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dilakukan oleh Habsah (2012) yang mendapatkan hasil bahwa sebanyak 6
orang (32%) memiliki pengetahuan dalam kategori sedang terhadap formalin
yang ditambahkan ke dalam mi basah, disebabkan karena tidak merata dan
kurangnya informasi yang didapatkan responden dari penyuluhan maupun
media seperti televisi sehingga menyebabkan pengetahuan reponden lebih
banyak mengarah ke kategori sedang.
Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa salah satu yang
mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah informasi yang didapatakan,
semakin banyak dan lengkap informasi yang didapatkan oleh seseorang maka
semakin bertambah pula pengetahuannya (Haditono, 1994 dalam Nurmah,
2010).
Berdasarkan hasil wawancara dengan respoden banyak pedagang yang
belum mengetahui megenai bahan tambahan pada makanan. Sebagian besar
responden menjawab “tidak tahu” mengenai manfaat dari bahan tambahan
makanan baik untuk mengawetkan makanan, mengubah tekstur makanan dan
kualitas makanan. Kondisi ini disebabkan karena para responden ini tidak
mengetahui apa yang di maksud dengan bahan tambahan makanan.
Sedangkan untuk pernyataan mengenai contoh-contoh bahan tambahan
makanan dan jenis bahan tambahan makanan (alami dan buatan) sebagian
besar responden mengetahuinya, namun dalam wawancara dengan responden
yang berusia di atas 60 tahun dan pendidikannya hanya sampai Sekolah
Dasar saja tidak tahu mengenai hal ini. Menurut Nasution (2000), pendidikan
merupakan suatu proses untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan
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sikap seseorang. Oleh karena itu, semakin tinggi pendidikan seseorang maka
akan semakin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya.
Jika kita melihat dari segi usia responden maka hal ini tidak sesuai
dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi usia maka pengetahuan
akan semakin bertambah, hal ini disebabkan karena selain usia, pengetahuan
juga dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya adalah lingkungan, yaitu
apa yang sering di dengar dan apa yang sering di lihat. Menurut Notoatmodjo
(2007), pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan terjadi setelah orang
melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu dan sebagian besar
pengetahuan manusia diperoleh melalui indera penglihatan dan pendengaran.
Berdasarkan wawancara dengan responden yang berusia di atas 50 tahun juga
mengaku

jarang mengikuti penyuluhan atau menonton televisi karena

sepulang dari pasar mereka langsung istirahat.
Sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang baik tentang
formalin dan bahayanya. Keseluruhan responden menjawab setuju untuk
pernyataan yang menyebutkan “bahwa formalin tidak diperbolehkan
penggunaanya di dalam makanan”. Kenyataan ini disebabkan karena
responden sebagian besar pernah mendengar informasi baik melalui media
seperti televisi maupun pengumuman di mushola seperti di Pasar Pagesangan
mengenai

bahaya

formalin

dalam

makanan dan

hukuman apabila

menggunakan bahan berbahaya pada makanan yang di jual.
Hanya sebagian kecil responden yang tidak mengetahui ciri-ciri dari
ikan asin yang mengandung formalin. Responden tersebut berusia di atas 60
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tahun dan tidak pernah mendapatkan informasi mengenai formalin dan
bahayanya baik melalui penyuluhan maupun media lainnya.
Untuk pernyataan mengenai bentuk formalin dari 60 responden hanya 4
responden (6,6%) yang mengetahui bentuk formalin itu cair seperti air dan
keempat responden yang mengetahui ini adalah responden yang beragama
hindu, mereka mengetahui bentuk formalin karena sering melihat ketika acara
pemakaman keluarga mereka yang meninggal, responden yang lain tidak
mengetahui bentuk dari formalin, responden menganggap formalin itu seperti
bubuk yang berwarna putih. Sejalan dengan penelitian ini dikatakan bahwa
yang membedakan pengetahuan seseorang dengan pendidikan yang sama
adalah pengalaman dimana pengalaman merupakan kejadian yang pernah
dialami oleh individu (Haditono, 1994 dalam Nurmah, 2010).
Sebagian besar responden tidak tahu tentang
melarang

menggunakan

formalin

pada

undang-undang yang

makanan.

Responden

yang

mengetahui tentang UU ini adalah responden yang berdagang di pasar besar
dan pernah mendapat brosur dari BPOM mengenai formalin.
Sumber informasi tentang formalin ini didapatkan oleh responden dari
televisi dan dan BPOM, akan tetapi dari 60 responden, yang pernah
mendapatkan penyuluhan dari BPOM hanya responden yang berjualan di
pasar-pasar besar saja seperti Pasar Mandalika, Kebon Reok, Dasan Agung,
Pagesangan, dan Pasar Cakra. Menurut pernyataan beberapa responden,
penyuluhan yang dilakukan oleh BPOM tidak efektif karena BPOM biasanya
datang ke pasar hanya mengambil sampel ikan asin kemudian di bawa untuk
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di uji apakah mengandung formalin atau tidak, jika ikan asin yang di uji
tersebut mengandung formalin maka BPOM akan datang besok harinya ke
pedagang tersebut dan hanya akan memberitahukan untuk tidak membeli ikan
asin tersebut karena mengandung formalin namun tidak menjelaskan kepada
pedagang mengenai ikan asin yang mengandung formalin itu memiliki ciri
bagaimana ataupun tidak menjelaskan ciri-ciri ikan asin yang baik dan sehat
itu seperti apa.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pedagang yang
berjualan di Pasar Mandalika mengatakan: “BPOM itu memang sering
memeriksa kesini tetapi mereka tidak pernah menjelaskan kepada kita secara
detail tentang ikan asin yang berbahaya itu seperti apa, mereka hanya
memberikan kita selembaran (brosur) tentang bahaya-bahaya bahan tambahan
makanan, itu pun hanya sekali kita diberikan, sedangkan kami para pedagang
mana sempat membaca brosur-brosur seperti itu kami sibuk dengan dagangan
kami” (Wawancara DN, 2015).
Menurut sebagian besar responden penyuluhan dari BPOM kurang
efektif karena BPOM hanya memberikan brosur tanpa menjelaskan kepada
para pedagang, oleh karena itu sebagian besar responden mendapatkan
informasi lebih banyak mengenai bahan tambahan pada makanan dari
televisi, dan informasi yang biasanya didapatkan oleh respoden dari televisi
adalah tentang bahaya penggunaan formalin pada makanan, tidak
diperbolehkannya menggunakan formalin pada makanan dan juga ciri-ciri
makanan yang biasanya mengandung formalin.
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Berdasarkan usia responden yang memiliki tingkat pengetahuan paling
tinggi adalah pada usia 31-40 tahun sebanyak 7 orang (11,6%) sedangkan
yang memiliki tingkat pengetahuan paling rendah adalah responden dengan
usia 51-60 tahun sebanyak 4 orang (6,6%). Hal ini tidak sejalan dengan teori
yang mengatakan semakin tinggi usia seseorang maka semakin banyak
pengalaman yang didapatkan sehingga lebih banyak pengetahuan yang
didapatkan,

tetapi seperti diketahui bahwa pengetahuan itu tidak hanya

dipengaruhi oleh usia namun ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi
seperti tingkat pendidikan, di mana sebagian besar responden yang berusia
50-60 tahun pendidikannya hanya tamat SD bahkan ada yang tidak sekolah.
Selain pendidikan juga yang mempengaruhi adalah lingkungan yaitu apa yang
sering di dengar dan di lihat, responden yang berusia 50 tahun ke atas dari
hasil wawancara mengakui bahwa lebih jarang untuk membaca brosur-brosur
yang dibagikan dan menonton televisi karena sepulang dari pasar langsung
istirahat. Responden dalam rentang usia tersebut cenderung pasif untuk
mendapatkan informasi yang baru, hal inilah yang membuat para responden
ini memiliki pengetahuan yang kurang mengenai bahan tambahan makanan
dan formalin.
Apabila kita melihat berdasarkan tingkat pendidikan, responden yang
memiliki tingkat pengetahuan paling tinggi adalah responden yang
pendidikan akhirnya adalah SMA, di mana sebanyak 7 orang (11,6%)
sedangkan yang paling banyak memiliki pengetahuan

rendah adalah

responden yang tidak tamat SD sebanyak 3 orang (5%). Hal ini sejalan
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dengan pendapat Notoatmodjo (2007),

yang mengungkapakan bahwa

semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula
pengetahuannya. Dalam teori yang lain juga dikatakan bahwa domain yang
paling

penting

dalam

meningkatkan

pengetahuan

seseorang

adalah

berdasarkan tingkat pendidikannya, di mana pengetahuan anak SD tidak akan
pernah sama ataupun sebanding dengan tingkat pengetahuan anak SMA,
disebabkan karena pengalaman dan ilmu yang didapatkan oleh anak SMA
lebih banyak dan lebih luas dibandingkan dengan anak SD (Nasution, 2000).
4.2.2 Tingkat Perilaku Responden
Dari hasil analisa data penelitian tentang perilaku pedagang dalam
penggunaan formalin pada ikan asin ini adalah sebagian besar responden
memiliki perilaku yang baik sebanyak 33 orang (55%) yang tidak
menambahkan formalin pada ikan asin yang dijualnya karena ikan asin yang
di jual tersebut bukan hasil buatan para pedagang itu sendiri melainkan
membeli dari produsen lain
Dalam penelitian ini juga didapatkan hasil bahwa terdapat 2 orang
(3,3%) yang memiliki perilaku buruk, kedua responden yang berperilaku
buruk ini memiliki tingkat pengetahuan yang rendah. Hal ini sejalan dengan
penelitian yang menyatakan bahwa pengetahuan merupakan modal utama
dalam menentukan perilaku pedagang dalam

penggunaan formalin pada

bahan makanan yang dijualnya (Habsah, 2012). Kurangnya pengetahuan akan
menjadikan perilaku kebiasaan yang akan dilakukan tanpa memperhatikan
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dan mempertimbangkan apakah bahan tambahan makanan yang digunakan
baik atau tidak untuk kesehatan (Notoatmodjo, 2002).
Dalam wawancara dengan responden mengenai kualitas ikan asin yang
dijualnya semua responden menjawab selalu memperhatikan kualitas dari
ikan asin yang di jual, ada berbagai macam jawaban dari responden mengenai
cara untuk mengetahui ikan asin yang mereka jual baik, diantaranya ada yang
mengatakan dari warnanya yang tidak terlalu putih mengkilap dan tidak
terlalu hitam karena jika ikan asinnya berwarna hitam kusam berarti ikan asin
tersebut sudah lama dan sudah rusak, hal ini menunjukkan bahwa responden
mengetahui ciri-ciri ikan asin yang mengandung formalin itu warnanya putih
dan lebih mengkilat (Chairul, 2011).
Ada 2 responden (3,3%) yang menjawab bahwa tanda dari ikan asin
yang baik adalah apabila banyak yang membeli ikan asin tersebut maka ikan
asin itu di anggap baik dan enak, ini menunjukkan bahwa pedagang tersebut
lebih memperhatikan minat pembeli dari pada memperhatikan kualitas ikan
asin yang dijualnya. Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian di mana
didapatkan informasi bahwa pedagang menggunakan formalin pada makanan
disebabkan karena pedagang mengetahui sifat dari para konsumen sendiri
yang lebih menyukai makanan yang terlihat lebih baik dari segi tekstur,
keawetan, dan lain-lain (Habibah, 2013).
Salah seorang responden yang berjualan di Pasar Mandalika
mengatakan bahwa ikan asin yang di beli dari produsen yang berada di luar
kota itu sudah di periksa keamanan dan kualitasnya ketika ikan asin di
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masukkan di dalam pesawat, jadi mereka percaya bahwa ikan asin yang di
jual itu aman dan tidak berbahaya, dari sini kita mengetahui jika para
pedagang memiliki pengetahuan yang kurang mengenai sistem atau cara
pemeriksaan barang di bandara karena di bandara tidak ada pemeriksaan
mengenai penggunaan formalin atau bahan tambahan makan lainnya.
Semua responden tidak ada yang menambahkan formalin pada ikan asin
yang dijualnya disebabkan karena para responden sudah mengetahui bahaya
dari formalin itu sendiri

dan karena semua responden tidak ada yang

memproduksi sendiri ikan asin yang di jualnya melainkan membeli dari
produsen yang lain sehingga ikan asin yang di belinya tidak pernah
ditambahkan bahan tambahan lagi, dan juga salah seorang responden
mengatakan: “kita tidak pernah tahu formalin itu bentuknya seperti apa dan
tempat membelinya di mana, jadi bagaimana kita akan menggunakan
formalin pada ikan asin yang kita jual jika formalinnya saja kita tidak tahu
bentuk dan tempat membelinya di mana” (Wawancara WT, 2015). Keadaan
ini sejalan dengan pendapat Notoatmodjo (2007), yang menyatakan bahwa
perilaku seseorang dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor
eksternal, yang termasuk dalam faktor internal adalah salah satunya tingkat
pengetahuan sedangkan dalam faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku
yaitu lingkungan, di mana dikatakan faktor lingkungan merupakan faktor
eksternal yang paling berpengaruh terhadap perilaku seseorang.
Semua responden yang berjualan di 16 pasar tradisional

di Kota

Mataram ini mengaku bahwa ikan asin yang di jual selalu habis dalam waktu
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maksimal 2 minggu karena para pedagang ini biasanya membeli ikan asin
dalam jumlah yang sedikit sehingga tidak pernah didapatkan ikan asin yang
rusak karena lama tidak terjual.
Berbeda dengan responden yang berada di Pasar Mandalika, di mana di
pasar ini ikan asin yang di beli sangat banyak sekali sampai puluhan ton
sekali membeli sehingga dalam waktu satu bulan ikan asin di pasar ini kadang
tidak habis terjual, dari wawancara dengan responden di Pasar Mandalika
sebagian responden mengatakan ikan asin yang mereka jual tidak rusak
meskipun lebih dari satu bulan, hal ini menandakan bahwa ikan asin yang di
jual menggunakan formalin, karena salah satu ciri ikan asin yang
mengandung formalin adalah tidak rusak lebih dari sebulan (Chairul, 2011).
Sebagian responden di pasar Mandalika mengatakan bahwa apabila
sudah 3 minggu maka ikan asin yang di jual berubah warna menjadi lebih
kusam dan hitam, jika ikan asin yang di jual sudah berubah warna menjadi
kusam dan hitam menandakan bahwa ikan asin itu sudah mulai rusak, para
pedagang di pasar ini mengatakan apabila ikan asin sudah mulai terlihat rusak
maka mereka menurunkan harga ikan asin tersebut untuk menarik minat para
pembeli agar kerugiannya tidak terlalu banyak, namun apabila ikan asin
sudah sangat rusak sekali maka ikan asin tersebut tidak akan di jual kembali
tetapi akan di buang, ketika wawancara dengan responden peneliti juga
melihat banyak ikan asin yang sudah rusak yang di tumpuk di dalam karung
dan tidak di jual lagi dan saat diwawancarai mengenai kerugiannya,
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responden mengatakan bahwa memang itu adalah resiko dari bisnis jual beli
dari ikan asin tersebut.
Dalam penelitian ini juga didapatkan sebanyak 3 orang (5%) responden
yang memiliki pengetahuan rendah akan tetapi memiliki perilaku yang baik.
Hal ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi
pengetahuan seseorang maka semakin baik pula perilakunya, tetapi perilaku
juga tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan namun terdapat faktor lain
seperti lingkungan, di mana lingkungan merupakan faktor yang paling
penting dalam menentukan perilaku seseorang, apabila lingkungannya selalu
memberikan contoh positif maka perilakunya juga lebih mengarah ke perilaku
yang positif begitu pula jika sebaliknya (Notoatmodjo, 2007).
Kedaan ini juga bisa dipengaruhi oleh peribadi dari individu itu sendiri
di mana dalam wawancara dengan responden, sebagian besar responden
mengakui tidak akan tega

untuk menaruh sesuatu yang di larang

penggunaanya dalam makanan, sebagian besar responden mengatakan takut
berdosa dan mengatakan: “meskipun kita bodoh, tidak sekolah tapi kita masih
memiliki hati nurani, tidak mungkin kita akan sengaja untuk menaruh
formalin dari ikan asin yang kita jual” (Wawancara KH, 2015).
4.2.3 Korelasi Antara Tingkat Pengetahuan Dengan Perilaku Pedagang
Dalam Penggunaan Formalin Pada Ikan Asin
Hasil analisa data penelitian korelasi tingkat

pengetahuan dengan

perilaku pedagang dalam penggunaan formalin pada ikan asin menunjukkan
bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara dua variabel yang di uji hal
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ini juga menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki arah korelasi
searah positif (+), artinya semakin tinggi pengetahuan pedagang maka
semakin baik pula perilaku pedagang tersebut. Selain itu, pada uji korelasi
tersebut didapatkan kekuatan korelasi sedang.
Penelitian ini sesuai dengan pendapat Notoatmodjo (2007), yang
menyatakan bahwa pengetahuan merupakan salah satu yang terpenting untuk
menentukan perilaku seseorang, semakin tinggi tingkat pengetahuan
seseorang maka semakin baik pula perilakunya. Untuk terbentuknya tindakan
atau perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dari seseorang
itu sendiri (Notoatmodjo, 2003), di mana terbukti dalam penelitian dikatakan
bahwa perilaku yang didasari dengan pengetahuan akan lebih baik dari pada
perilaku yang tidak didasari dengan pengetahuan.
Hasil penelitian ini

tidak sejalan dengan hasil penelitian Habibah

(2013), di mana hasil penelitiannya adalah tidak ada hubungan antara
pengetahuan tentang BTM dan penggunaan formalin pada ikan asin
terhadap praktik penjualan ikan asin berformalin di pasar tradisional Kota
Semarang. Terlihat dari tingkat pengetahuan responden

yang sebagian

besar adalah kurang tetapi kebanyakan dari responden ini tidak melakukan
praktik

menjual

ikan

asin berformalin di pasar tradisional, sedangkan

responden dengan tingkat pengetahuan baik, diketahui melakukan praktik
penjualan ikan asin berformalin di pasar tradisional, kejadian ini disebabkan
karena pedagang yang memiliki pengetahuan baik lebih mengetahui
keunggulan ikan asin yang mengandung formalin, seperti lebih awet, ikan
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asin lebih putih dan bersih sehingga hal inilah yang menarik minat konsumen
untuk membeli ikan asin dan fenomena inilah yang dimanfaatkan oleh
pedagang untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak.
Penelitian yang dilakukaan oleh Habsah (2012) juga mendapatkan hasil
yang berbeda dari penelitian ini, di mana dalam penelitinnya menunjukkan
bahwa sebagian besar pedagang sudah mengerti tentang boraks dan formalin,
tetapi masih banyak pedagang yang tetap menggunakannya, sehingga tidak
ada hubungan antara tingkat pengetahuan pedagang dengan perilaku dalam
penggunaan formalin dan boraks pada mi basah. Hal ini disebabkan karena
pedagang mengakui bahwa tidak mengetahui bahan pengawet lain yang aman
digunakan pada makanan sehingga pedagang lebih memilih menggunakan
formalin karena lebih mudah di dapat dan harganya murah meskipun
pedagang sudah mengetahui penggunaanya di larang.
Kedua penelitian ini didapatkan hasil yang

menyatakan tidak ada

hubungan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku pedagang dalam
penggunaan formalin pada ikan asin disebabkan oleh adanya suatu reaksi
tertutup responden terhadap peneliti sehingga informasi yang di dapat kurang
menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan sebagian besar responden
bersikap positif untuk menutupi praktik penjualan ikan asin yang
mengandung formalin yang dilakukannnya (Habibah, 2013). Selain karena
sikap responden yang tertutup disebabkan juga karena yang mempengaruhi
perilaku seseorang bukan hanya tingkat pengetahuan akan tetapi juga terdapat
pengaruh lingkungan (Notoatmodjo, 2007).
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Lingkungan memegang peranan yang penting dalam perilaku
seseorang, begitu juga dengan perilaku pedagang dalam penggunaan formalin
pada ikan asin dimana banyak pedangan yang mengetahui ciri-ciri ikan asin
yang megandung formalin tetapi mereka tetap menjualnya disebabkan karena
dilingkungannya terutama para konsumen lebih banyak membeli ikan asin
tersebut disebabkan karena warnanya yang lebih putih, bersih dan lebih awet
sehingga hal inilah yang menyebabkan para pedagang tetap menjual ikan asin
yang mengandung formalin (Habibah, 2013).
Kedua penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh penulis disebabkan karena pada kedua penelitian tersebut dilakukan
penelitian di produsennya langsung sehingga meskipun pengetahuannya baik
tetapi memiliki kemungkinan besar untuk menggunakan formalin pada ikan
asin yang dijualnya sehingga ketika diwawancarai respondennya bersikap
tertutup berusaha untuk menutupi kebenarannya, sedangkan dalam penelitian
ini lebih mengarah kepada pedagang ikan asin bukan kepada produsen karena
semua responden bukan merupakan produsen yang membuat ikan asin
tersebut melainkan responden membeli ikan asin yang dijual di Pasar
Mandalika dan pedagang yang berada di Pasar Mandaika membeli ikan asin
dari Kalimantan, NTT, dan Sulawesi sehingga respondennya lebih bersifat
terbuka

ketika

diwawancara

oleh

peneliti

dan

tidak

takut

untuk

mengungkapkan kebenarannya. Hal ini sesuai dengan penelitian Habsah
(2012), di mana dalam penelitiannya didapatkan sikap responden yang
tertutup pada responden yang memproduksi makanan sendiri sedangkan
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responden yang tidak memproduksi makanan yang di jualnya sendiri lebih
bersikap terbuka ketika dilakukan wawancara mengenai formalin pada
makanan yang di jualnya.
Penggunaan formalin pada ikan asin dapat terjadi karena penambahan
yang dilakukan oleh produsennya langsung

yang berada di Kalimantan,

Sulawesi, dan NTT. Berdasarkan pengakuan dari seluruh responden tidak ada
yang menambahkan formalin pada ikan asin yang di jualnya, responden
langsung menjual apa yang di beli dari produsen ikan asin tersebut tanpa
menambahkan bahan tambahan lagi, oleh karena itu pedagang diharapkan
memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup sehingga dapat memilih
barang dagangan yang berkualitas baik untuk diperjual belikan.
Dalam penelitian ini terdapat beberapa kelemahan, diantaranya
pengumpulan

data dengan menggunakan kuisioner dan wawancara

terstruktur bersifat subjektif sehingga kebenaran data yang di ambil
bergantung dari kejujuran dari responden.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Terdapat hubungan yang bermakna antara dua variabel yang di uji, dengan
demikian terdapat korelasi bermakna antara tingkat pengetahuan dengan
perilaku pedagang dalam penggunaan formalin pada ikan asin di Pasar
Tradisional se-Kota Mataram.

5.1.1 Saran
1. Bagi Masyarakat
Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan mengenai bahan
tambahan makanan yang berbahaya dan jenis-jenis bahan tambahan makanan
dan lebih meningkatan kesadaran untuk lebih selektif dalam memilih ikan
asin yang akan di jual maupun di beli sehingga meskipun masyarakat memilki
pengetahuan yang baik tentang formalin masyarakat juga memiliki kesadaran
yang tinggi untuk tidak menjual dan membeli ikan asin yang mengandung
formalin.
2. Bagi Peneliti Lain.
Bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan dan mengembangkan
penelitian ini diharapkan melakukan penelitian langsung pada produsen dari
ikan asin
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3. Bagi BPOM
Bagi BPOM diharapkan untuk melakukan penyuluhan kepada pedagang ikan
asin di seluruh pasar yang terdapat di Kota Mataram secara merata dan
penyuluhan dapat dilakukan secara rutin.
4. Bagi Pemerintah
1. Disediakan dana yang cukup untuk BPOM melakukan penyuluhan dan
penelitian mengenai ikan asin yang mengandung formalin, sehingga
penyuluhan dapat dilakukan secara rutin dan merata.
2. Diberikan sanksi

atau hukuman yang tegas bagi produsen yang

memproduksi ikan asin yang berformalin.
3. Pengawasan yang bekala terhadap produsen ikan asin maupun saat
distribusi ikan asin di Pelabuhan atau di Bandara.
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Lampiran 1.
Informed Consent

Lembar Persetujuan Menjadi Responden Penelitian Korelasi antara Nilai
Pengetahuan dengan Perilaku Pedagang dalam Penggunaan Formalin Pada
Ikan Asin di Pasar Tradisional se-Kota Mataram

Saya yang bernama Siti Nuril Anwari Rohmatillah adalah mahasiswi
Program S-1 Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang
sedang melakukan penelitian tentang “Korelasi antara Nilai Pengetahuan
dengan Perilaku Pedagang dalam Penggunaan Formalin Pada Ikan Asin di
Pasar Tradisional se-Kota Mataram”.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar korelasi
antara pengetahuan dengan perilaku pedagang dalam penggunaan formalin pada
ikan asin. Untuk keperluan tersebut saya mohon kesediaan Saudara untuk menjadi
responden dalam penelitian ini dengan mengisi kuesioner ini dengan jujur.
Kuisioner ini berisi beberapa pertanyaan terkait pengetahuan dan perilaku
pedagang dalam penggunaan formalin pada ikan asin.
Dalam penelitian ini partisipasi Saudara bersifat sukarela sehingga dapat
bebas untuk mengundurkan diri setiap saat tanpa sanksi apapun. Seluruh data dan
informasi yang saudara berikan melalui kuisioner ini hanya akan digunakan untuk
kepentingan penelitian dan dijamin kerahasiannya. Apabila hasil penelitian ini
dipublikasi, indentitas pribadi saudara akan dirahasiakan. Apabila saudara
bersedia menjadi responden penelitian ini, silahkan menandatangani lembar
persetujuan dibawah ini. Terima kasih atas pastisipasi saudara dalam penelitian
ini.
Mataram, ........................
Saksi

(

)

Responden
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Lampiran 2
Kuesioner
KUESIONER DATA PENELITIAN
Kode

:

Tanggal/Waktu :
A. Data Responden
Petunjuk: Isilah data yang sesuai dengan pertanyaan.
1. Nama

:

2. Alamat

:

3. Umur Responden

:

4. Jenis Kelamin

: a. Laki–laki

5. Pendidikan terakhir

: a. Tidak sekolah

b. Perempuan

b. Tidak tamat SD
c. Tamat SD
d. Tamat SMP
e. Tamat SMA
f. Tamat Perguruan Tinggi/ akademik
6. Lama Berjualan

:

tahun

7. Biaya untuk berjualan dalam sehari Rp
8. Pendapatan berjualan ikan asin dalam sehari Rp
9. Ikan asin yang di jual berasal dari : a. Buatan sendiri
b. Produsen lain (sebut nama daerah)
……………………..……
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B. Kuisioner Pengetahuan
Petunjuk: Plihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pemahaman Anda
dengan memberi tanda checklist (√) pada tempat yang telah di sediakan.
1. Seluruh pertanyaan harus dijawab
2. Setiap satu pertanyaan diisi dengan satu jawaban.
Keterangan: SS = Sangat Tahu
KS = Kurang Tahu
TS = Tidak Tahu

ALTERNATIF
NO

PERNYATAAN

JAWABAN
ST

1.

Bahan tambahan merupakan suatu bahan yang
ditambahkkan dalam makanan dengan tujuan
untuk mempengaruhi sifat dan bentuk makanan

2.

Manfaat dari penggunaan bahan tambahan
makanan adalah untuk mengawetkan makanan,
mengubah tekstur dan kualitas, mempermudah
preparasi, dan mempertahankan nilai gizi

3.

Pengawet, pewarna, penyedap rasa dan penyegar
adalah contoh-contoh bahan tambahan makanan

4.

Bahan tambahan makanan dapat terbuat dari
bahan alami dan buatan

5.

Formalin merupakan bahan tambahan makanan
yang dilarang penggunaannya pada makanan

6.

Formalin tidak boleh digunakan pada makanan
meskipun dalam jumlah yang sedikit

KT

TT

68

ALTERNATIF
NO

PERNYATAAN

JAWABAN
ST

7.

Formalin dapat mudah diserap melalui saluran
cerna, kulit dan terhirup melalui hidung

8.

Apabila formalin digunakan pada makanan,
maka efek jangka panjang dapat menimbulkan
iritasi pada saluran pernafasan dan kegagalan
peredaran darah.

9.

Ciri-ciri makanan yang mengandung bahan
pengawet misalnya ikan asin

adalah tidak

dihinggapi lalat, terlihat bersih dan cerah, dan
baunya tidak seperti ikan asin biasanya
10.

Formalin banyak digunakan pada

ikan asin,

tahu, bakso, mie basah, ikan segar, dan kerupuk.
11.

Ikan asin yang ditambahkan formalin lebih lama
rusak (lebih dari 1 bulan)

12.

Formalin secara kasat mata berbentuk cairan
jernih yang tidak berwarna dan memiliki bau
yang tajam.

13.

Pengawet makanan alami lebih aman dari pada
pewarna buatan

14.

Penggunaan formalin pada makanan melanggar
UU Nomor 23 tahun 1992, UU Nomor 7
tahun 1996 pasal 21, UU No.45/2009 pasal 23,
UU

Nomor 8

tahun

1999,dan Kepmenkes

Nomor1168/Menkes/Per/X/1999

KT

TT
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C. Kuisioner Informasi
Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan yang anda lakukan, dengan
memberi tanda (X).

1. Pernahkah anda mendapatkan penyuluhan tentang bahan tambahan
makanan?
a. Ya, pernah
b. Tidak pernah (bila tidak langsung no 3)
2. Bila pernah, siapa yang memberikan penyuluhan tersebut adalah?
a. Dinas Kesehatan Kota Mataram
b. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
c. Puskesmas
d. Lembaga Swadaya Masyarakat
e. Lainnya, sebutkan …………………..
3. Apakah anda pernah mendapatkan informasi tentang bahan tambahan
makanan?
a. Ya, pernah
b. Tidak pernah (bila tidak langsung mengisi kuisioner perilaku)
4. Bila pernah, dari mana sumber informasi tersebut anda dapatkan? (boleh
jawab lebih dari satu)
a. Televisi
b. Radio
c. Koran
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d. Leaflet dan pamphlet
e. Lainnya, sebutkan …………………..
5. Informasi apakah yang anda peroleh?
a. Mengenai jenis bahan tambahan makanan (misalnya: merk
pengawet makanan terbaru)
b. Mengenai cara pembuatan ikan asin
c. Mengenai takaran bahan tambahan makanan (misalnya: takaran zat
pengawet yang digunakan untuk 1 kg ikan asin)
d. Lainnya…………………..
6. Apakah anda langsung mempraktekan informasi tersebut?
a. Ya
b. Tidak
7. Apakah anda pernah membagikan informasi yang anda peroleh kepada
sesama pedagang ikan asin?
a. Ya
b.

Tidak
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D. Kuisioner Perilaku
Plihlah salah satu jawaban yang Anda anggap paling sesuai dengan Anda dengan
memberi tanda checklist (√) pada tempat yang telah di sediakan.
1. Seluruh pertanyaan harus dijawab
2. Setiap satu pertanyaan diisi dengan satu jawaban.
Keterangan: SS = Sangat Setuju
KS = Kurang Setuju
TS = Tidak Setuju
ALTERNATIF
NO

PERNYATAAN

JAWABAN
SS

1

Saya selalu memperhatikan karakteristik ikan
asin yang saya jual

2

Saya menolak ajakan untuk memakai
pengawet buatan

3

Saya tidak menambahkan pengawet buatan
dalam produksi makanan

4

Ikan asin yang saya jual hanya bertahan
selama 1 bulan

5

Saya tidak menggunakan formalin
mengawetkan ikan asin

6

Saya menggunakan garam untuk
mengawetkan ikan asin sehingga bertahan
lama

7

Apabila ikan asin yang saya jual tidak rusak
dalam 1 bulan, maka saya tidak akan
membeli atau menjualnya

KS

TS
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Lampiran 3. Jawaban Responden
A. Kuesioner Pengetahuan

No
1.

2

3

4
5

6
7

8

9

10

11
12

13
14

PERNYATAAN
Bahan tambahan merupakan suatu bahan yang
ditambahkkan dalam makanan dengan tujuan
untuk mempengaruhi sifat dan bentuk
makanan
Manfaat dari penggunaan bahan tambahan
makanan
adalah
untuk
mengawetkan
makanan, mengubah tekstur dan kualitas,
mempermudah
preparasi,
dan
mempertahankan nilai gizi
Pengawet, pewarna, penyedap rasa dan
penyegar adalah contoh-contoh bahan
tambahan makanan
Bahan tambahan makanan dapat terbuat dari
bahan alami dan buatan
Formalin merupakan bahan tambahan
makanan yang dilarang penggunaannya pada
makanan
Formalin tidak
boleh digunakan pada
makanan meskipun dalam jumlah yang sedikit
Formalin
dapat mudah diserap melalui
saluran cerna, kulit dan terhirup melalui
hidung
Apabila formalin digunakan pada makanan,
maka efek jangka panjang dapat menimbulkan
iritasi pada saluran pernafasan dan kegagalan
peredaran darah.
Ciri-ciri makanan yang mengandung bahan
pengawet misalnya ikan asin adalah tidak
dihinggapi lalat, terlihat bersih dan cerah, dan
baunya tidak seperti ikan asin biasanya
Formalin banyak digunakan pada ikan asin,
tahu, bakso, mie basah, ikan segar, dan
kerupuk.
Ikan asin yang ditambahkan formalin lebih
lama rusak (lebih dari 1 bulan)
Formalin secara kasat mata berbentuk cairan
jernih yang tidak berwarna dan memiliki bau
yang tajam.
Pengawet makanan alami lebih aman dari
pada pewarna buatan
Penggunaan
formalin
pada
makanan
melanggar UU Nomor 23 tahun 1992, UU
Nomor 7 tahun 1996 pasal 21, UU
No.45/2009 pasal 23, UU Nomor 8 tahun
1999,dan
Kepmenkes
Nomor1168/Menkes/Per/X/1999

JAWABAN
2
%

1

%

3

%

25

41,7

15

25,0

20

33,0

30

50,0

18

30

12

20

21

35,0

7

11,7

32

53,3

31

51,7

0

0

29

48,3

0

0

1

1,7

59

98,3

50

83,3

0

0

10

16,7

32

53,3

0

0

28

46,7

14

23,3

2

3,3

44

73,3

10

16,7

2

3,3

48

80,0

10

16,7

1

1,7

49

81,7

10

16,7

4

6,7

46

76,7

41

68,3

5

8,3

14

23,3

17

28,3

7

11,7

36

60,0

54

90

4

6,7

2

3,3
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B. Kuesioner Perilaku

NO
1
2
3
4
5
6

7

PERNYATAAN
Saya selalu memperhatikan karakteristik
ikan asin yang saya jual
Saya menolak ajakan untuk memakai
pengawet buatan
Saya tidak menambahkan pengawet buatan
dalam produksi makanan
Ikan asin yang saya jual hanya bertahan
selama 1 bulan
Saya tidak menggunakan formalin
mengawetkan ikan asin
Saya
menggunakan
garam
untuk
mengawetkan ikan asin sehingga bertahan
lama
Apabila ikan asin yang saya jual tidak
rusak dalam 1 bulan, maka saya tidak akan
membeli atau menjualnya

JAWABAN
%
5
8,3

3
55

%
91,7

1,7

1

1,7

58

96,7

2

3,3

0

0

58

96,7

2

3,3

0

0

58

96,7

0

0

0

0

60

100

0

0

0

0

60

100

0

0

28

46,7

32

53,3

1
0

%
0

1

2
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Lampiran 4. Hasil Analisis Data
A. Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
pengetahuan perilaku
N
Normal Parameters

a

Most Extreme
Differences

60

60

Mean

30.97

17.02

Std. Deviation

6.137

2.151

Absolute

.154

.205

Positive

.071

.192

Negative

-.154

-.205

1.194

1.589

.116

.013

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

B. Uji Korelasi Pearson
Correlations
pengetahuan Perilaku
Pengetahuan Pearson
Correlation

1

Sig. (2-tailed)
N
Perilaku

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.404**
.001

60

60

.404**

1

.001
60

60
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Lampiran 5. Data Pasar
No

Nama pasar

Pasar besar atau kecil

Omset per bulan (Rp)

1

Pasar Mandalika

Pasar besar

87147000

2

Pasar Kebon Roek

Pasar besar

21735000

3

Pasar Dasan Agung

Pasar besar

35340000

4

Pasar Cakra

Pasar besar

17625000

5

Pasar Pagesangan

Pasar besar

34830000

6

Pasar Pagutan

Pasar kecil

7860000

7

Pasar Karang Sukun

Pasar kecil

4162500

8

Pasar Karang Medain

Pasar kecil

81000

9

Pasar Ampenan ACC

Pasar kecil

11655000

10

Pasar Karang Seraya

Pasar kecil

5400000

11

Pasar Sindu

Pasar kecil

12240000

12

Pasar Karang Lelede

Pasar kecil

14295000

13

Pasar Abian Tubuh

Pasar kecil

9000000

14

Pasar Sayang-Sayang

Pasar kecil

14295000

15

Pasar Perumnas

Pasar kecil

3375000

16

Pasar Cemara

Pasar kecil

9000000

17

Pasar Rembige

Pasar kecil

660000
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Lampiran 6. Surat Persetujuan Ethical Clereance
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Lampiran 7. Surat Izin Penelitian oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kota Mataram Bidang Penelitian
Pengembangan dan Statistik
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Lampiran 8. Foto-foto Kegiatan
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