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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit kekurangan iodium atau gangguan akibat kekurangan iodium

(GAKI) merupakan salah satu penyakit kekurangan gizi yang dapat menyebabkan

gagalnya perkembangan otak dan terhambatnya perkembangan mental. Jutaan

penduduk di dunia memiliki resiko kekurangan iodin sehingga penanganan

penyakit ini menjadi hal yang penting dalam bidang kesehatan dan sosial (WHO,

2008). Berdasarkan penelitian-penelitian dan survei-survei yang dilakukan di

masyarakat, masih banyak garam yang dijual di pasaran yang tidak mengandung

kadar iodium yang memenuhi standar minimal sehingga menimbulkan resiko

mengalami GAKI. Faktor lain yang menjadi penyebab kasus GAKI di Indonesia

masih perlu menjadi perhatian adalah kondisi geografis. Penduduk yang tinggal di

dataran tinggi cenderung memiliki angka prevalensi GAKI yang lebih tinggi, yaitu

30,3% dibandingkan dengan yang tinggal di dataran rendah, yaitu 8,7% (Saidin,

2009).

Gangguan keterbelakangan mental, kretinisme, gondok, hingga gangguan

janin merupakan salah satu dampak yang dapat terjadi apabila seseorang

kekurangan iodium. Kebijakan pemerintah dalam menangani GAKI diwujudkan

dengan menetapkan standar kandungan iodium yang difortifikasi ke dalam garam

dapur. Penambahan atau fortifikasi iodium ke dalam garam dapur pun dilakukan

sebagai program jangka panjang (Naufalin et al., 2004). Garam dapur merupakan

salah satu bahan pangan yang sering digunakan dalam makanan serta biayanya
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yang murah diharapkan dapat memperbaiki keadaan gizi masyarakat terhadap

iodium (BPSDMKP, 2014). Permasalahan pada upaya ini juga muncul karena

iodium yang ditambahkan ke dalam garam dapat hilang (loss) selama

pendistribusian (WHO, 2008), penyimpanan, dan pengolahan makanan

(Brahmbhatt et al., 2001).

Produsen garam di Indonesia sebagian besar merupakan petani-petani

kecil yang tersebar sehingga sulit untuk meningkatkan efektivitas pemerataan

program iodisasi (World Bank, 2001). Intervensi pembangunan gizi di Indonesia

mengalami kesulitan, salah satunya karena data yang kurang tersedia. Data yang

ada pada umumnya merupakan data lama sebelum adanya Riskesdas 2007. Data

kasus GAKI diperoleh dari survei proyek IP-GAKI tahun 2003. Akibat dari

kurangnya perolehan data ini, intervensi yang dilakukan tidak berdasarkan pada

data yang tepat (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Kartono et al. (2010), rata-rata dari 30

kabupaten di Indonesia menunjukkan bahwa 27,8% orang Indonesia

mengonsumsi garam dapur yang kandungan iodiumnya di bawah persyaratan

minimal SNI, yaitu 10-19,9 ppm. Berdasarkan survei Riskesdas (2007), angka

konsumsi garam iodium pada rumah tangga terjadi penurunan jika dibandingkan

dengan survei tahun 2003, yaitu 73,3% menjadi 62,3%.

1.2 Perumusan Masalah

Standar kadar iodium garam dapur di Indonesia menurut SNI 01-3556-

2000 adalah 30 ppm. kandungan iodium pada garam dapur yang tidak memenuhi

standar ini dapat disebabkan oleh kecurangan produsen, hilangnya iodium selama

penyimpanan, atau hilangnya iodium selama pengolahan. Suhu pemasakan yang
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terlalu tinggi dan waktu yang terlalu lama dapat mengakibatkan kandungan

iodium hilang oleh uap air yang terbentuk.Jika asupan iodium kurang dalam

jangka panjang, maka resiko terkena GAKI akan lebih besar. Penelitian ini

diharapkan dapat menganalisis suhu dan waktu pemanasan yang menghasilkan

makanan dengan citarasa yang masih dapat diterima namun dengan kadar iodium

yang masih mencukupi kebutuhan gizi harian masyarakat.

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan

khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu menganalisis kadar iodium dalam

garam dapur beriodium dengan berbagai merk yang dijual di pasaran, baik di

supermarket maupun di pasar tradisional serta pengaruh lama dan suhu

pemasakan terhadap perubahan kadar iodium.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis rata-rata kandungan iodium dalam garam dapur yang dijual

di pasaran dan membandingkan dengan label yang tertera pada kemasan.

2. Menganalisis kadar NaCl pada garam yang digunakan dalam penelitian

3. Menganalisis dan menentukan lama dan suhu pemasakan makanan dengan

cara digoreng terhadap perubahan kadar iodium.

4. Menganalisis dan menentukan pengaruh lama dan suhu pemasakan

makanan terhadap tingkat kesukaan konsumen.




