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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Selama ini kuliner merupakan salah satu senjata efektif untuk meningkatkan 

brand dan promosi bagi suatu daerah. Setiap daerah pasti memiliki makanan khas 

yang dapat membuat daerahnya berbeda dengan daerah lain, seperti Pendap dari 

Bengkulu, Kerak Telor dari Jakarta, Serabi Kadang dari Bandung, Catemak Jagung 

dari Nusa Tenggara Timur, Lapa-lapa dari Sulawesi Tenggara, Papeda dari Papua 

Timur, Bagea dari Papua Tengah dan kuliner daerah lainnya yang menyatu dengan 

simbol daerah asalnya. Begitu pula di Provinsi Bali juga mempunyai makanan dan 

jajanan khas seperti lawar, rengginang, sirat, klepon, lak-lak dan lain-lain 

(Ungguliana, 2012). 

Makanan dan jajanan khas Bali erat kaitannya dengan kegiatan keagamaan 

umat Hindu yaitu sebagai pelengkap sesajen. Pada setiap upacara keagamaan, umat 

Hindu di Bali selalu membuat sesajen yang berisi makanan, jajanan, bunga, dupa dan 

air. Hal ini dikarenakan dalam kitab suci Hindu yaitu Veda Bhagawadgita terdapat 

sabda dari Tuhan Sri Krishna pada sloka 9.26 yang berbunyi: “Kalau seseorang 

mempersembahkan daun, bunga, buah atau air dengan cinta bhakti, aku akan 

menerimanya” dan pada sloka 3.13 yang berbunyi: “Para penyembahku dibebaskan 

dari segala jenis dosa karena mereka makan makanan yang dipersembahkan terlebih 

dahulu untuk korban suci. Orang lain, yang menyiapkan makanan untuk kenikmatan 

indria-indria pribadi, sebenarnya hanya makan dosa saja” (Prabupada, 2006). Hal 
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tersebutlah yang menjadi alasan umat Hindu selalu mempersembahkan makanan 

tidak hanya pada saat upacara tetapi setiap hari. 

Salah satu jenis jajanan yang digunakan untuk upacara Agama Hindu adalah 

Jajan sirat. Jajan sirat adalah jajan khas Bali yang dibuat dari tepung beras, 

bentuknya bundar dan pipih seperti terdiri dari jalinan benang-benang yang kusut. 

Warna jajan sirat sangat bervariasi tergantung pada keinginan produsen, seperti jajan 

sirat berwarna merah, merah muda, coklat, dan kuning. Jajan sirat secara khusus 

dibuat untuk keperluan upacara keagamaan ataupun upacara adat di daerah Bali dan  

banyak dijual di pasar-pasar tradisional yang ada di Bali. 

Berdasarkan hasil survey dan wawancara yang sudah dilakukan bahwa 

pewarna yang ditambahkan pada jajan sirat memberikan warna yang cenderung 

menyolok. Dikhawatirkan dalam pembuatan makanan atau jajanan yang dijual di 

pasar-pasar di Provinsi Bali menggunakan bahan pewarna sintetis yang melebihi 

dosis yang diijinkan atau menggunakan pewarna yang dilarang digunakan untuk 

makanan. Penggunaan bahan pewarna sintetis yang melebihi dosis akan sangat 

berbahaya terhadap kesehatan karena pewarna sintetis dapat menyebabkan berbagai 

gangguan kesehatan contohnya makanan yang menggunakan pewarna Quinoline 

Yellow (E104) dapat meningkatkan resiko hiperaktivitas dan serangan asma bagi 

pengkonsumsinya (Suparyanto, 2014) dan zat warna azo (Amaranth, Allura Red, dan 

New Coccine) terbukti bersifat genotoksik terhadap mencit (Tsuda S. et al. 2001). 

Selain itu, zat warna Red No. 3 juga terbukti dapat merangsang terjadinya kanker 

payudara secara in vitro (Dees C. et al. 1997). 
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Disamping itu, perlu dilakukannya identifikasi bahan pewarna pada jajan sirat 

dikarenakan ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan terhadap produk-produk 

lain yang sejenis seperti penelitian yang dilakukan oleh Amaliatusshaleha (2012) 

tentang identifikasi pewarna sintetis pada krupuk rengginang. Lain halnya dengan 

Cahyani (2015) yang meneliti pewarna pada beberapa jajan tradisional Bali (jajan 

begina, jajan matahari dan bolu kukus) dan menemukan bahwa 87,50% pedagang di 

Denpasar menggunakan bahan pewarna sintetis.  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jajan sirat yang dibeli 

dari Pedagang di Pasar Umum Negara, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, 

Bali. Jajan sirat tersebut memiliki warna yang cerah dibandingkan dengan jajan sirat 

yang ada di pasar-pasar lain. Disamping itu, di Pasar Umum Negara merupakan pasar 

induk, dimana jajanan yang tidak bisa ditemukan di pasar lain bisa ditemukan di 

pasar Umum Negara. Berdasarkan tingkat kecerahan warna pada jajan sirat di Pasar 

Umum Negara diduga banyak dijual jajan sirat yang mengandung pewarna sintetis. 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui jenis dan dosis bahan 

pewarna yang digunakan pada jajan sirat yang dijual di Pasar Umum Negara. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah jajan sirat yang dijual di Pasar Umum Negara, kecamatan Negara, 

Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali menggunakan bahan pewarna sintetis ? 

2. Jenis bahan pewarna sintetis apa yang digunakan dan berapa dosis pewarna sintetis 

yang terdapat pada jajan sirat tersebut ? 
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1.3. Hipotesis 

1. Jajan sirat yang dijual di Pasar Umum Negara, Kecamatan Negara, Kabupaten 

Jembrana , Provinsi Bali mengandung pewarna sintetis. 

2. Pembuatan jajan sirat menggunakan jenis pewarna sintetis dan dosis tertentu. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah jajan sirat yang dijual di Pasar Umum Negara, kecamatan 

Negara, Kabupaten Jembrana , Provinsi Bali mengandung pewarna sintetis. 

2. Untuk mengetahui bahan pewarna sintetis jenis apa yang digunakan dan berapa dosis 

bahan pewarna sintetis yang terdapat pada jajan sirat tersebut. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Badan Pengawasan 

Obat dan Makanan (BPOM) sebagai data penggunaan bahan tambahan makanan 

khususnya bahan pewarna makanan yang digunakan dalam jajan sirat. 

2. Bagi kalangan produsen diharapkan dapat memikirkan kembali penggunaan pewarna 

yang tepat baik jenis maupun dosisnya pada produk olahannya khususnya jajan sirat. 

3. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti bahwa di masyarakat belum 

banyak yang mengetahui tentang penggunaan pewarna sintetis dan bahayanya. 


