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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penanganan ikan di Pasar Tradisional Depok dan 
mengetahui adanya kandungan formalin dan mutu pada ikan segar di Pasar Tradisional Depok. Penelitian 
dilakukan di Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi Politeknik AUP Jakarta serta Pasar Kemiri Muka dan 
Depok Jaya pada 17 Februari 2020-17 Maret 2020. Metode dilakukan dengan kontribusi langsung di Pasar 
Kemiri Muka dan Depok Jaya. Pengambilan sampel dilakukan pada dua responden/pedagang dengan 2 
jenis ikan segar yaitu kembung dan layang, pengambilan sampel dilakukan seminggu sekali pada hari 
yang sama yaitu senin pada jam 05.00-06.00 WIB. Parameter yang diamati yaitu uji organoleptik, uji pH, 
uji TVB, uji ALT dan formalin secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil nilai organoleptik ikan kembung di 
Pasar Kemiri Muka dan Depok Jaya yaitu 8,0 dan 8,0 dan ikan layang yaitu 8,0 dan 8,0. pH ikan kembung 
yaitu 5,75 dan 5,93, dan ikan layang yaitu 5,81 dan 5,85. Kadar TVB ikan kembungyaitu 16,92 MgN/100 
gr dan 18,76 MgN/100 gr dan untuk ikan layang yaitu 16,55 MgN/100 gr dan 17,56 MgN/100 gr.  Nilai ALT 
ikan kembung 4,8 x 105kol/gdan 1,61 x 104 kol/g, ikan layang 4,2 x 105 kol/g dan 1,63 x 104 kol/g. Formalin 
positif secara kualitatif di Pasar Kemiri Muka dan Depok Jaya adalah 5 sampel dan 6 sampel. Kadar 
formalin tertinggi 13,05 ppm pada ikan kembung dan terendah 0,22 ppm pada ikan layang. Penanganan 
ikan segar di Pasar Kemiri Muka dan Depok Jaya sudah baik dan menerapkan prinsip penanganan ikan 
segar. Mutu ikan segar yang dijual di Pasar Kemiri Muka dan Depok Jaya sudah baik dan memenuhi 
standar.

Kata kunci  formalin, ikan kembung, ikan layang, Pasar Kemiri Muka, Pasar Depok Jaya

Pengantar
Ikan segar adalah ikan yang kondisinya dipertahankan tetap segar dengan pendinginan yang tidak dibekukan, 
sehingga kualitas ikan masih sama atau mendekati keadaan pada saat-saat ikan tersebut masih hidup. 
Dalam teknologi pengolahan pangan, terdapat berbagai usaha untuk menjaga daya simpan hasil perikanan 
segar, sehingga muncul bahan-bahan pengawet yang bertujuan untuk memperpanjang masa simpan salah 
satunya formalin. Pengunaan formalin pada ikan segar dipicu oleh kenaikan biaya produksi yang ditanggung 
oleh nelayan akibat makin jauhnya lokasi penangkapan dan makin tingginya harga solar dan harga es. Hal 
ini menyebabkan nelayan dan penjual curang menggunakan zat kimia berbahaya seperti formalin sebagai 
pengganti es balok. 

Salah satu contoh permasalahan keamanan ikan segar yaitu pasar tradisional Depok pada 8 Juni 2016 di 
Pasar Depok Jaya ditemukan makanan yang mengandung formalin yaitu ikan segar, ikan teri asin dan cumi 
oleh Dinas Kesehatan Depok. Kasus yang sama terjadi di pasar tradisional Depok yaitu pada pasar Musi dan 
pasar Agung saat dilakukan inspeksi dadakan oleh tim gabungan ditemukan ikan segar positif mengandung 
formalin pada 30 Desember 2015.

Formalin adalah senyawa formaldehida dalam air dengan konsentrasi rata-rata 37 % dan methanol 15 % dan 
sisanya adalah air. Formalin sangat berbahaya bagi kesehatan sebab menimbulkan efek jangka pendek dan 
jangka panjang terutama pada sifatnya yang akumulatif di dalam tubuh. Formalin yang diperbolehkan masuk 
ke dalam tubuh melalui makanan adalah 1,5-14 mg/hari. Larangan penggunaan formalin ditegaskan di dalam 
Permenkes No. 33 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.

Dari beberapa kasus permasalahan pangan yang terjadi di pasar Indonesia, maka perlu dilakukan upaya 
mempertahankan dan meningkatkan mutu ikan secara intensif untuk menjamin keamanan pangan dan mutu 
ikan yang dijual di pasar tradisional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penanganan ikan, kandungan formalin dan mutu pada ikan 
segar di Pasar Kemiri Muka dan Depok Jaya

Bahan dan Metode
Bahan
Bahan kimia yang digunakan adalah trichloroacetic acid (TCA) (Merck), Formaldehida 37 % (Merck), H3Bo3 
(Merck), K2Co3 (Merck), HCl (Merck), Nacl (Merck), plate count agar (PCA) (Merck), chromatophic acid 
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(Merck), asam phospat (Merck), H2SO4 (Merck) dan aquadest (Merck).

Alat yang dipakai adalah pH meter (Merck), cawan conway (Merck), pipet tetes (Merck), timbangan (Merck), 
alat destilasi (Merck), waterbath (Merck), cawan petri (Merck), autoclave (Merck), oven (Merck), Incubator 
(Merck), Colrimetric KIT Test (Easy test), spektrofotometer UV-Vis (Merck).

Metode
Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi Politeknik AUP Jakarta serta Pasar Kemiri 
Muka dan Depok Jaya pada 17 Februari 2020-17 Maret 2020. Metode penelitian dilakukan dengan diskriptif 
kuantitatif. Sampel ikan segar dibeli dari dua pedagang dari Pasar Kemiri Muka dan Depok Jaya, sampelikan 
kembung dan layang, dimasukkan ke dalam coolboxyang telah berisi es, dan dibawa ke Laboratorium 
Kimia dan Mikrobiologi Politeknik AUP Jakarta. Penelitian ini dilakukan 3 kali ulangan. Pengambilan sampel 
dilakukan setiap satu minggu sekali pada hari yang sama yaitu hari senin, di waktu pagi hari antara jam 
05.00 WIB-06.00 WIB. Analisis dilakukan secara deskriptif. Parameter uji kimia adalah organoleptik SNI 
2729:2013 (BSN 2013), pH (Suwetja 2007), TVB SNI 2345.8:2009 (BSN 2009) dan formalin secara kualitatif 
dan kuantitatif (Rahmawati 2017), parameter uji mikrobiologi adalah ALT SNI 2332.3.2015 (BSN 2015) 

Hasil dan Pembahasan
Hasil
Penanganan Ikan Segar di Pasar Kemiri Muka dan Depok Jaya
Pemajangan atau display ikan segar di Pasar Kemiri Muka dan Depok Jaya diletakkan diatas meja dan 
diberi es pada bagian atas ikan, atau dengan cara menyiramkan air dingin secara berkala. Ikan yang belum 
dipasarkan disimpan didalam box yang berisi es. Ikan yang dijual tidak terkena matahari secara langsung. 
Kebersihan lingkungan pasar dan peralatan yang digunakan juga cukup baik.Penanganan ikan di pasar 
Kemiri Muka dan Depok Jaya sudah menerapkan prinsip penanganan ikan yaitu bersih, hati-hati, rantai 
dingin dan cepat. Penanganan ikan secara higienis merupakan syarat dalam menjaga ikan dari kemunduran 
mutu karena baik buruknya penanganan akan berpengaruh langsung terhadap mutu ikan. Termasuk juga 
penempatan ikan pada tempat yang tidak sesuai, misalnya pada tempat yang bersuhu panas, terkena sinar 
matahari langsung, tempat kotor dan sebagainya (KKPRI, 2015).Aktivitas bakteri bertanggung jawab atas 
kerusakan sebagian besar produk ikan segar, oleh karena itu umur simpan produk dapat diperpanjang ketika 
produk disimpan pada suhu rendah yang berkisar 0-5oC (Syafitri et al, 2016).

Penilaian Mutu Organoleptik
Penilaian dilakukan dengan memberi nilai pada lembar score sheetorganoleptik ikan segar pada saat ikan 
sampai di laboratorium Politeknik AUP Jakarta dengan parameter mata, insang, tekstur dan bau dengan 
skala 1-9. Hasil nilai organoleptik pada ikan kembung dan layang yang dijual di Pasar Tradisional Depok 
dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Hasil organoleptik ikan kembung dan layang di Pasar Tradisional  Depok
Pasar Ikan Kembung Ikan Layang SNI 2729:2013

Pasar Kemiri Muka 8 8
8

Pasar Depok Jaya 8 8

Tabel 1 menunjukkan nilai organoleptik ikan kembung dan ikan layang berkisar 7- 8. Hal ini menunjukkan 
bahwa ikan tersebut dalam kategori segar dan dapat diterima. Penerapan rantai dingin di dua pasar 
dilakukan dengan baik, ikan diletakkan diatas nampan dan diberi lapisan es pada bagian atas ikan. Ikan 
disimpan dalam coolbox yang berisi lapisan es dengan perbandingan ikan dan es adalah 1:1 sehingga dapat 
mempertahankan kesegaran ikan pada saat penjualan. Menurut Metusalach et al., (2012), menyatakan 
bahwa idealnya perbandingan es dan ikan yang dipasarkan selama proses penjualan, yaitu 1:1 artinya 1 kg 
es untuk 1 kg ikan agar suhu ikan dapat dipertahankan pada suhu 0oC hingga akhir penjualan. 

Penurunan kualitas pada ikan dapat terjadi segera setelah ikan tersebut mati. Mikroorganisme yang paling 
dominan berperan dalam kerusakan (pembusukan) daging ikan adalah bakteri. Bakteri yang terkandung 
dalam tubuh ikan dapat merombak bagian-bagian tubuh ikan dan mengakibatkan perubahan bau (odor), rupa 
(appearance) dan tekstur (texture) (Apriani et al, 2017). Salah satu yang faktor yang mempengaruhi kecepatan 
penurunan kualitas ikan yakni suhu. Suhu lingkungan yang rendah akan memperpanjang tingkat kesegaran 
ikan sehingga proses pasca panen ikan harus menerapkan prinsip rantai dingin. Untuk memperlambat proses 
penurunan kesegaran ikan, penanganan ikan harus dilakukan pada suhu rendah (Saputra et al., 2014). 

pH
Nilai pH merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kesegaran ikan (Munandar 
dkk, 2009). Hasil nilai pH ikan kembung dan ikan layang yang dijual di Pasar Tradisional Depok dapat dilihat 
pada Tabel 2.
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Tabel 2 Hasil uji nilai pH ikan kembung dan ikan layang di Pasar Tradisional Depok
Pasar Ikan Kembung Ikan Layang SNI 2729:2013
Pasar Kemiri Muka 5,75 5,81

<7
Pasar Depok Jaya 5,93 5,85

Rata-rata nilai pH ikan terendah adalah 5,75 dan tertinggi adalah 5,93 hal ini menunjukkan bahwa ikan yang 
dijual masih baik dan memenuhi standar. Hal ini dikarenakan penanganan ikan segar dengan pemberian 
es dapat mempertahankan kesegaran ikan yaitu dengan menekan fase pertumbuhan bakteri. Nilai pH ikan 
yang dijual dengan perlakuan pemberian es berada pada kisaran pH untuk ikan segar yaitu 5,21 – 6,12 
(Palemba, 2017)especially fish from traditional fishing catches. How poor handling and lack of adequate touch 
technology, is suspected as the cause of the problem. One method that can be applied to maintain the quality 
of the fish is cooling. Perceiver is one of the most common cooling methods applied in the fishing industry and 
no other cooling medium that can replace or compete with ice in the high specific heat and thermal fusion. 
In this study, the object is the quality of the Layang fish (Decapterus sp. Penggunaan suhu rendah dapat 
mempengaruhi fluktuasi nilai pH pada ikan. Semakin rendah suhu yang digunakan maka aktivitas bakteri 
semakin terhambat (Wally et al, 2015). 

Menurut Liviawaty dan Afrianto (2014), bahwa umumnya saat setelah ikan mati pH ikan mendekati netral, 
yaitu sekitar 6,8 hingga netral. Selanjutnya adanya pemecahan glikogen yang menghasilkan asam laktat 
yang akan meningkatkan keasaman daging yang mengakibatkan pH ikan menurun. Menurut Adawyah (2011) 
bahwa ikan yang sudah tidak segar pH dagingnya tinggi (basa) dibandingkan ikan yang masih segar. 

TVB
TVB atau Total Volatile Base merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat 
kesegaran ikan dan sebagai batasan ikan yang layak untuk dikonsumsi. Menurut Cathra (2010), Total Volatile 
Base atau TVB atau disebut juga basa yang mudah menguap terbentuk dalam otot jaringan ikan yang 
sebagian besar terdiri dari ammonia, trimethyl amine (TMA) dan dimethyl amine. Hasil pengujian TVB ikan 
kembung dan ikan layang di Pasar Tradisional Depok dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3 Hasil pengujian TVB (mgN/100 g) ikan kembung dan ikan layang di pasar tradisional Depok
Pasar Ikan Kembung (MgN/100 

g)
Ikan Layang (MgN/100 

g) 
SNI 2729:2013

Pasar Kemiri Muka 16,92 16,55
< 20 MgN/100 grPasar Depok Jaya 18,76              17,56

Kandungan TVB ikan terendah adalah 16,55 mgN/100 g dan tertinggi adalah 18,76 mgN/100 g, hal ini 
menunjukkan bahwa ikan yang dijual masih baik sesuai dengan SNI 2729:2013 standar TVB ≤ 20mg-
N/100g. Menurut Warsito et al., (2015), ikan segar memiliki nilai TVB ≤ 20mg-N/100g dan ikan yang masih 
layak untuk dikonsumsi adalah ikan yang memiliki nilai TVB ≤ 30mg-N/100g. Nilai TVB meningkat seiring 
dengan peningkatan aktivitas bakteri (Wally et al, 2015). Dari hasil pengujian diketahui bahwa penerapan 
rantai dingin di kedua pasar sudah cukup baik sehingga dapat menekan laju pertumbuhan bakteri yang dapat 
menyebabkan kemunduran mutu. 

Banyaknya jumlah mikroba pada ikan menjadikan proses degradasi protein menjadi senyawa basa nitrogen 
lebih cepat sehingga konsentrasi TVB juga meningkat tajam (Sahliyah, 2017). Selama proses kemunduran 
mutu ikan akan terbentuk basa-basa volatil akibat dekomposisi protein aktivitas bakteri dan enzim (Murtini et 
al., 2014). Keadaan dan jumlah kadar TVB tergantung kepada mutu kesegaran ikan, makin mundur mutu ikan 
maka kadar TVB akan meningkat jumlahnya (Wally et al., 2015). Semakin tinggi nilai TVB yang terkandung 
maka menunjukkan semakin rendah kesegaran daging ikan (Rozi, 2018).

ALT
ALT (Angka Lempeng Total) adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesegaran ikan, tujuannya 
untuk mengetahui perkembangan dan jumlah bakteri di dalam tubuh ikan. Hasil pengujian ALT ikan kembung 
dan layang di Pasar Tradisional Depok dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil pengujian ALT (koloni/g) ikan kembung dan layang di pasar tradisional Depok.

Pedagang Pasar Kemiri Muka Pasar Depok Jaya SNI 2729:2013
Ikan Kembung 

(koloni/g)
Ikan Layang 
(koloni/g)

Ikan Kembung 
(koloni/g)

Ikan Layang 
(koloni/g)

1 4,1 x 103 5,1 x 103 1,15 x 104 6,7 x 103

5 x 105 kol/g2 5,7 x 103 9,45 x 103 1,61 x 104 1,51 x 104

3 1,53 x 104 2,01 x 104 8,4 x 103 1,17 x 104

4 5,85 x 103 1,31 x 104 7,8 x 103 7,86 x 103

5 4,8 x 105 4,2 x 105 7,77 x 103 1,63 x 104

6 1,28 x 104 6,5 x 103 1,35 x 104 1,36 x 104
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Nilai ALT ikan terendah adalah 4,1 x 103 kol/g dan tertinggi adalah 4,8 x 105 kol/g, hal ini menunjukkan 
bahwa ikan yang dijual masih baik sesuai dengan SNI 2729:2013 standar ALT adalah 5 x 105 kol/g. Hal 
ini dikarenakan kondisi kebersihan lingkungan, peralatan maupun dari penjual sudah cukup bersih. Dilihat 
dari peralatan yang digunakan sebagai wadah ikan dalam kondisi cukup bersih sehingga tidak menimbulkan 
kontaminasi pada ikan segar. Menurut Mile (2013), bahwa pada waktu ikan masih hidup, daging ikan 
secara normal adalah steril, tetapi bakteri sudah ada pada kulit, insang dan isi perut. Sewaktu ikan hidup 
pertumbuhan dan invasi bakteri ke dalam daging ikan dicegah oleh sistem pertahanan tubuh. Setelah ikan 
mati, mekanisme pertahanan ikan menjadi rusak dan bakteri mulai memperbanyak diri dan masuk ke dalam 
daging ikan. Kecepatan proses penurunan mutu sangat dipengaruhi oleh banyak hal, baik faktor internal yang 
lebih banyak berkaitan dengan sifat ikan itu sendiri maupun eksternal yang berkaitan dengan lingkungan 
dan perlakuan manusia. Faktor ektsternal yang mempengaruhi kemunduran mutu pada ikan yaitu bisa dari 
suhu dan juga aktivitas bakteri. Apriani et al., (2017), mengatakan bahwa semakin tinggi cemaran bakteri 
menyebabkan kualitas ikan semakin menurun.

Formalin 
Formalin adalah senyawa kimia berbahaya yang digunakan untuk mengawetkan, seiring perkembangan 
zaman banyak nelayan atau pedagang yang menggunakan formalin untuk mengawetkan ikan sebagai 
pengganti es. Uji kualitatif dilakukan dengan menggunakan test kit untuk mengetahui sampel yang 
mengandung formalin. Sampel ikan segar yang mengandung formalin, dilihat dari adanya perubahan warna 
sampel dari warna bening menjadi warna merah atau keunguan. 
Tabel 5. Hasil uji test kit ikan kembung dan ikan layang di Pasar Tradisional Depok.

Pedagang Pasar Kemiri Muka Pasar Depok Jaya
Ikan Kembung Ikan Layang Ikan Kembung Ikan Layang

 1 + - + +
2 - - + +
3 - - + +
4 + + - -
5 - - - -
6 + + - -

Tabel 5 menjelaskan bahwa terdapat 5 sampel positif yang ditemukan di Pasar Kemiri Muka dan 6 sampel 
positif di Pasar Depok Jaya. Hal ini menunjukkan bahwa ikan yang dijual tidak memenuhi standar sesuai 
dengan PERMENKES No 33 tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan yang menyatakan di dalam 
produk pangan termasuk produk perikanan tidak boleh mengandung formalin atau dengan kata lain bahwa 
bahan kimia formalin pada produk pangan dan produk perikanan harus nol atau negatif.

Setelah dilakukan pengujian kualitatif, kemudian dilakukan pengujian kuantitatif pada sampel yang positif 
untuk mengetahui kadar formalin yang terkandung didalam sampel ikan segar. 
Tabel 6 Hasil uji linearitas larutan standar formalin

Konsentrasi (Mg/l) Absorbansi
10 ppm 0,662
7 ppm 0,471
5 ppm 0,421
3 ppm 0,306
2 ppm 0,276
1 ppm 0,175

Berdasarkan nilai absorbansi pada masing-masing larutan standar didapatkan persamaan regresi dengan 
rumus regresi linier, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut: 

Dengan menggunakan persamaan tersebut maka konsentrasi dari masing-masing sampel ikan yang 
mengandung formalin yang telah diketahui absorbansinya dapat dihitung. Hasil kadar formalin yang terdeteksi 
pada sampel ikan segar yang positif dapat dilihat pada tabel berikut ini
Tabel 7 Hasil kadar formalin ikan kembung dan layang di pasar Kemiri Muka

Pedagang Ikan Kembung Ikan Layang
1 13,05 ppm -
4 0,59 ppm 0,22 ppm
6 0,44 ppm 0,62 ppm

Kadar formalin yang paling tinggi terdapat pada ikan kembung yaitu 13,05 ppm yang dibeli dari pedagang 
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1. Kadar formalin yang terendah adalah ikan layang dengan kadar formalin yaitu 0,22 ppm.  Hal ini diduga 
adanya penambahan formalin pada saat penjualan oleh pedagang itu sendiri. Hasil uji mutu ikan tersebut 
menunjukkan nilai organoleptik 8, uji pH 6,22, kadar TVB 15,63 dan ALT yaitu 4,1 x 103 kol/g masih 
memenuhi standar SNI 2729:2013 ikan segar. Pengujian formalin pada produk perikanan secara fisik dapat 
diihat dari warna, bau, tekstur dan keawetannya (Adisasmita, 2015). Ikan yang mengandung formalin dapat 
diketahui warnanya yang pucat, dagingnya sangat kenyal, tidak berlendir, insangnya berwarna merah tua 
bukan merah segar dan baunya menyengat (jika konsentrasi formalinnya cukup tinggi) serta lalat tidak akan 
mengerubunginya (Wicaksono, 2011). Namun pengujian secara fisik melalui ciri-ciri tersebut tidak sepenuhnya 
dapat diterapkan jika kandungan formalin pada bahan makanan rendah, maka tidak akan terdeteksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1168/MENKES/PER/X/1999 tentang Bahan Tambahan 
Makanan, formalin termasuk dalam salah satu dari 9 (sembilan) bahan tambahan yang dilarang digunakan 
dalam makanan. Larangan penggunaan formalin dalam makanan juga tercantum dalam PERMENKES No 
33 tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan. Hal ini diartikan bahwa di dalam produk pangan termasuk 
produk perikanan tidak boleh mengandung formalin atau dengan kata lain bahwa bahan kimia formalin pada 
produk pangan dan produk perikanan harus nol atau negatif. World Health Organization 1989 dalam Murtini 
et al., (2014) menginformasikan bahwa kandungan formaldehid bervariasi dari konsentrasi 1-98 ppm. World 
Health Organization (WHO) menyatakan bahwa batas aman formalin dalam mananan yang masih bisa 
ditolerir dalam tubuh orang dewasa adalah 1,5 mg hingga 14 mg per hari (WHO, 2002). Sedangkan untuk 
batasan formalin di Negara Indonesia yaitu sebesar 0,3 ppm untuk kadar tertinggi yang diperkenankan (BSN, 
2005).

Formaldehida pada ikan secara alamiah terbentuk melalui reaksi reduksi trimetilamin oksida (TMAO) menjadi 
formaldehida secara enzimatik dengan bantuan enzim TMAO-ase dengan hasil samping dimetilamin (DMA) 
yang konsentrasinya tergantung jenis ikan dan perlakuannya(Murtini et al., 2014). Selama proses pembusukan 
ikan, kandungan formaldehid dapat terbentuk secara alami dalam tubuh ikan sebagai hasil dari proses 
deteriorasi, yang berawal dengan terjadinya pemecahan TMAO (trimetilamin oksidase) akan terurai menjadi 
TMA (trimetilamine) dan terurai kembali menjadi unsur yang lebih sederhana yaitu DMA (dhimethylamine) 
dan FA (formaldehyde)(Junaini et al, 2016). 

Formaldehid erat kaitannya dengan mutu, karena semakin baik mutu ikan maka semakin kecil konsentrasi 
formaldehid yang terbentuk. Faktor utama yang mempengaruhi kandungan formaldehid yang terbentuk 
tergantung pada waktu dan suhu penyimpanan. Suhu penyimpanan yang semakin rendah maka peningkatan 
formaldehidnya semakin kecil (Nuraini et al, 2017). Murtini et al (2014), menyatakan bahwa suhu rendah dapat 
menghambat penurunan mutu ikan terlihat dari kandungan formaldehid yang terbentuk masih dalam level 
yang rendah. hal ini disebabkan karena akitivitas enzim yang menguraikan TMAO sedikit terhambat karena 
penggunaan suhu rendah. Pada penyimpanan suhu kamar, suhu dingin, maupun suhu beku, formaldehid 
masih tetap terbentuk secara alami dengan konsentrasi yang berbeda-beda tergantung jenis ikan dan suhu. 

Pembentukan formaldehid alami dapat berlangsung selama proses pembusukan, semakin busuk ikan maka 
semakin tinggi kandungan formaldehid alaminya. Sebetulnya dengan melakukan analisis dimethilamine 
(DMA) dapat diketahui perbedaan antara formaldehid yang dihasilkan oleh metabolisme ikan dengan 
formaldehid yang sengaja ditambahkan, akan tetapi standar DMA sudah tidak diproduksi lagi sehingga 
analisis kandungan DMA sudah tidak dapat dilakukan (Murtini et al., 2014). 

Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Penanganan ikan segar di Pasar Kemiri Muka dan Depok Jaya sudah baik dan menerapkan prinsip 
penanganan ikan segar. Mutu ikan segar yang dijual di Pasar Kemiri Muka dan Depok Jaya sudah baik dan 
memenuhi standar.

Saran
Saran untuk mengetahui adanya perbedaan antara formaldehid alami yang dihasilkan oleh metabolisme 
ikan dengan formaldehid yang sengaja ditambahkan dilakukan pengujian lanjutan yaitu TMAOase dan 
DMA. Dilakukan penyuluhan kepada pedagang ikan terkait dengan penggunaan bahan tambahan yang 
diperbolehkan dan yang dilarang. 
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Tanya Jawab
Penanya  :  Muhammad Prima
Pertanyaan :  Mengapa belum bisa mengetahui apakah itu formaldehyde alami atau tidak?
    Apakah konsentrasinya saja tidak cukup untuk mengetahui hal tersebut?
Jawaban :  Konsentrasi yg terdeteksi oleh spektrofotometri UV-VIS itu adalah kadar total formalin di dalam 

sampel, jadi belum diketahui apakah itu alami atau disengaja, untuk mengetahui perbedaannya 
harus melanjutkan pengujian tmaoase dan dma untuk mengetahui aktivitas tmao di dalam 
sampel

Penanya :  Titiek Indhira Agustin
Pertanyaan :  Apakah tidak dilakukan uji konfirmatif terhadap hasil analisa formalin menggunakan test kit aqua 

merck?
Jawaban :  Belum dijawab presentator  
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Penanya :  Suadi 
Pertanyaan :  Apa bisa di-trace sumber formalinnya, supaya saran tidak salah karena boleh jadi bukan berasal 

dari pasar (bisa dicek melalui pola rantai pasok ikan di pasar Depok tersebut). Hal ini penting 
karena punya implikasi sosek yang besar

Jawaban :  Belum dijawab presentator

Penanya :  Fajar
Pertanyaan :  Adanya temuan ikan yang positif berformalin di pasar, apa yang dilakukan?
   Mengingat hal ini membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya.   
Jawaban :  Dilakukan penyuluhan kepada penjual terhadap bahan-bahan yang digunakan


