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Sistem Pakar Penentuan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan 

untuk Produk Pangan 
 

Latar belakang dan Deskripsi program  

Pemerintah dan para usaha pangan turut serta 

bertanggung jawab langsung pada penyediaan 

pangan yang aman dan bermutu bagi konsumsi 
masyarakat Indonesia. Salah satu cara pelaku usaha 

dalam proses memproduksi produk pangan yang 

bermutu adalah dengan menggunakan Bahan 

Tambahan Pangan (BTP). Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan No 33 

tahun 2012 tentang BTP, ada 27 golongan BTP 

diantaranya antioksidan, pemanis, pengawet, dan 

pewarna. Pengawasan penggunaan BTP pada pelaku 

usaha dan masyarakat diawasi oleh Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM). 

Kelompok BTP memiliki aturan batasan maksimum 
penggunaan yang diatur dalam peraturan BPOM 

dengan tujuan melindungi konsumen terhadap 

produk pangan yang dikonsumsi. BTP yang tepat 

yaitu pengunaan yang tidak melebihi batas 

maksimum di dalam kategori pangan.  

Praktik penggunaan BTP yang tidak tepat 

seperti dosis yang menyalahi aturan, penggunaan 

bahan kimia berbahaya yang bukan diperuntukkan 

sebagai BTP masih dilakukan oleh pelaku usaha. 

Ketidaktahuan akan sifat-sifat dan karakteristik BTP 

serta pengaruh BTP terhadap kesehatan menjadi 

alasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap 
masalah keracunan pangan penggunaan bahan 

tambahan yang beracun atau BTP yang melebihi 

batas akan membahayakan kesehatan masyarakat 

dan berbahaya bagi pertumbuhan generasi yang akan 

datang. Oleh karena itu pelaku usaha pangan perlu 

mengetahui sifat-sifat dan keamanan penggunaan 

BTP serta mengetahui peraturan-peraturan yang 

telah dikeluarkan oleh pemerintah mengenai 

penggunaan BTP.  

Data BPOM tahun 2017 menyatakan masih 

adanya kejadian keracunan pangan sebanyak 
37.74% masakan rumah tangga, 35.85% pangan 

jajanan dan siap saji dan 26.42% pangan olahan dan 

jasa boga. Dan untuk lokasi kejadian sebesar 53 

kejadian terdapat 25 kejadian (47.17%) terjadi di 

tempat tinggal, 15 kejadian (28.30%) di lembaga 

pendidikan dan selebihnya ada beberapa tempat 

kejadian. Oleh karena itu maka perlu dibangun 

sistem yang mampu memberi informasi penentuan 

penggunaan BTP yang benar sesuai dengan produk 

pangan yang diinginkan dengan bantuan seorang 

pakar atau ahli dibidang tersebut. Parameter yang 

digunakan pada program penelitian ini adalah cara 
pengolahan dan bahan dasar dari produk yang akan 

diproduksi atau dikonsumsi. Dengan adanya 

program penelitian tentang penentuan pengunaan 

BTP diharapkan para pelaku usaha dan masyarakat 

dapat memilih dan menerapkan pengetahuan 

penggunaan BTP dengan  tepat sehingga dapat 

mencegah terjadinya keracunan pangan.  

 

Hasil dan kegiatan  
Program penelitian ini menggunakan 4 

kelompok BTP yaitu antioksidan, pewarna, 

pengawet dan pemanis sedangkan untuk BTP yang 

lain tidak termasuk dalam penelitian dengan alasan 

bahwa kelompok BTP ini yang sering 

disalahgunakan dalam penggunaannya sehingga 

menyebabkan keracunan makanan. Program 

penelitian ini menghasilkan sistem pakar penentuan 

BTP untuk produk pangan berbasis web dengan 

harapan bisa membantu pengguna dalam 

mendapatkan informasi yang cepat dan akurat 
mengenai BTP yang tepat kapan dan dimana saja. 

Sistem berbasis web teknologinya lebih fleksibel 

dalam hal perangkat yang digunakan, tidak hanya 

dengan smartphone penggunaan dengan computer 

juga bisa., lebih mudah dipahami, murah dalam 

pengembangan dan mudah pengoperasiannya 

sebagai karakteristik kemudahan penggunaan.  

 

Tantangan Kedepan  

Meskipun sudah tersedia aplikasi ini, namun perlu 

diberikan pemahaman bagi pelaku usaha 

bahwasanya sistem ini hanya berrupa rekomendasi, 
bila untuk keabsahan produk pangan yang baru 

dengan penggunaan BTP diperlukan pengujian 

berdasarkan peraturan BPOM. Kedepannya sistem 

ini dapat menggunakan lebih banyak parameter 

sehingga hasil sistem bisa lebih akurat. Sistem yang 

dibangun bukan menggantikan fungsi BPOM, tetapi 

hanya sebagaialat bantu untuk memudahkan dalam 

penentuan bahan tambahan pangan dengan batas 

penggunaan yang tepat. Selain itu juga diperlukan 

kerjasama antar instansi terkait untuk pengelolaan 

data bahan tambahan pangan untuk mematangkan 
sistem dan perlu sosialisasi dan pengujian di BPOM
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