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Berdasarkan survei yang telah dilakukan sebelumnya ditemukan bahwa salah satu 
jenis makanan yang dapat dicampur formalin adalah bakso [2]. Bakso pada umumnya terbuat 
dari daging sapi, daging ayam ataupun daging kakap. Masing-masing daging memiliki 
kandungan protein yang berbeda. Dalam 100 gram daging sapi terdapat 19,8% protein, daging 
ayam 18,2% protein sedangkan daging kakap 24% protein [3].

Apabila benar formalin dengan segaja dicampurkan dalam makanan, konsumenlah 
yang akan dirugikan dari segi berkurangnya nilai gizi makanan. Meskipun, bagi pihak produsen 
secara ekonomis akan menguntungkan karena daya simpan makanan semakin lama sehingga 
produk olahannya dapat dijual di hari berikutnya [4].

Perlindungan konsumen pun telah dilakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya 
Undang-Undang RI No.7 Tahun 2006 Tentang Pangan [5]. Dimana, formalin dilarang 
digunakan sebagai bahan campuran makanan karena tergolong zat berbahaya. Data 
International Agency Reseach on Cancer (IARC) mengelompokkan formalin sebagai zat yang 
bersifat karsinogenik atau penyebab kanker pada manusia golongan 1 (Group 1: carcinogenic 
to human ) [4]. Kendala yang terjadi sampai saat ini, masyarakat belum tentu mengetahui 
bahwa makanan yang dikonsumsinya bisa jadi terindikasi mengandung zat berbahaya ini.

Uji formalin secara kualitatif dilakukan dengan menggunakan reagen sedangkan uji 
secara kuantitatif dilakukan dengan spektrofotometer. Pada umumnya, uji secara kualitatif 
ataupun kuantitatif yang sudah ada membutuhkan ekstrak material yang diuji dalam bentuk 
cair. Metode seperti ini memiliki kelemahan jika bahan yang diuji tidak dapat dimanfaatkan 
kembali karena telah dihancurkan untuk proses ekstraksi. Hal inilah yang mendorong 
dikembangkannya metode uji formalin secara kuantitatif berdasarkan sifat fisis dan mekanis 
suatu material. Metode ini tidak merusak atau menganggu produk akhir sehingga diperoleh 
informasi dan data yang tepat terhadap sifat serta kondisi bahan [6]. Gagasan ini dilakukan 
dengan metode NDE (Non-Destructive Evaluation) menggunakan gelombang ultrasonik.

Penelitian akan dibatasi pada ketergantungan kecepatan rambat gelombang dalam 
bakso kakap berdasarkan pengaturan konsentrasi formalin dengan frekuensi kerja transduser
ultrasonik yang digunakan sebesar 200 KHz. 

Tujuan penelitian ini adalah ditemukannya metode uji formalin tak merusak
menggunakan gelombang ultrasonik dengan mencari hubungan antara kecepatan gelombang 
ultrasonik dan jumlah kandungan formalin yang tercampur dalam bakso kakap. 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya metode uji formalin
secara kuantitatif dari dimensi fisis dan mekanisnya tanpa merusak struktur asli bahan 
sehingga produk yang diuji dapat dimanfaatkan kembali serta dapat disandingkan dengan 
metode uji secara kualitatif menggunakan reagen yang sudah ada. 

2. DASAR TEORI

2.1 Formalin dan Reaksinya terhadap Protein

Formalin merupakan cairan tak berwarna, memiliki bau yang menyengat dan mudah 
larut dalam air ataupun alkohol. Formalin merupakan larutan jenuh formaldehide dalam air 
dengan kadar 37%. Berdasarkan senyawa campurannya, formalin memiliki senyawa karbon 
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HCHO yang reaktif dan mudah mengikat protein [7]. Berat jenis formalin sekitar 1,08 gram tiap 
mililiter. Gambar 1 merupakan struktur ikatan kimia formalin.

Gambar 1. Struktur ikatan kimia formalin [7]

Dalam penggunaannya formalin sering dipakai sebagai disinfektan yang mampu
membunuh bakteri vegetatif, jamur dan virus. Senyawa ini juga dapat mengeraskan jaringan 
tubuh, memutihkan serta menghasilkan efek bius lokal. Sifat ini yang menjadikan formalin 
dapat digunakan sebagai pengawet jenazah [4].

Mengingat zat ini berbahaya maka ambang batas kandungan formalin dalam makanan 
yang diijinkan adalah di bawah 0,6 % (hasil penelitian WHO). Sayangnya batas ini sering 
dihiraukan, dengan mencampurkan jumlah formalin secara sembarangan. Komposisi yang 
tidak sesuai dengan standar WHO akan menimbulkan gangguan kesehatan. 

Berikut adalah beberapa gangguan kesehatan yang ditimbulkan, apabila formalin 
masuk dalam tubuh manusia:

Tabel 1. Dampak buruk formalin bagi tubuh manusia [7]

Kandungan formalin dalam makanan dapat diuji dengan berbagai cara, baik itu secara 
kualitatif ataupun secara kuantitatif. Berikut adalah uji formalin secara kualitatif yang biasa 
dilakukan [4] : 

Dampak Buruk Formalin bagi Tubuh Manusia
Kulit Iritasi, kulit kemerahan, kulit seperti terbakar, alergi kulit
Mata Iritasi, mata merah dan berair, kebutaan
Hidung Mimisan
Saluran Pernafasan Sesak nafas, suara serak, batuk kronis, sakit tenggorokan 
Saluran Pencernaan Iritasi lambung, mual muntah, mules
Hati Kerusakan hati
Paru-paru Radang paru-paru karena zat kimia (pneumonitis)
Syaraf Sakit kepala, lemas, susah tidur, sensitif, sukar konsentrasi,pelupa
Ginjal Kerusakan ginjal
Organ Reproduksi Kerusakan testis, ovarium, gangguan menstruasi, infertilisasi 

sekunder
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a. Reaksi Schryver
b. Reaksi Cermin Perak
c. Reaksidengan Asam Salisilat
d. Reaksi Asam Kromatropat

e. Reaksi Nash
f. Rekasi Hehner-Fultor
g. Reaksi Cincin
h. SisaPenguapan

Uji secara kualitatif ini hampir semuanya mempunyai perlakuan yang sama yaitu 
bahan uji diekstrak terlebih dahulu kemudian ditambahkan reagen. Perbedaan antara 
masing-masing metode adalah jenis reagennya. Sedangkan uji secara kuantitatif 
menggunakan spektrofotometer di mana bahan uji juga mengalami ekstraksi terlebih 
dahulu [8].  

Formalin sendiri memiliki unsur aldehida [7] yang bersifat asam dalam ikatan 
gugusnya. Sifat asam inilah yang menyebabkan formalin mudah bereaksi dengan gugus 
peptida pada protein yang bersifat basa. Reaksi ionik antara peptida (memiliki ion N+) 
dengan aldehida (memiliki ion OH-) akan menyebabkan denaturasi ketika ion-ionnya 
berada di titik isoelektrik (ion bermuatan nol). Denaturasi terjadi akibat perubahan 
suasana basa pada protein saat terjadi reaksi ionik. Peristiwa ini menyebabkan
perubahan strukur pada gugus peptida di mana asam amino mengalami kerusakan. 
Kerusakan ini mengakibatkan lipatan-lipatan yang dibentuk polipeptida menjadi putus. 
Putusnya lipatan-lipatan (seperti pegas) ini menyebabkan struktur material yang 
mengandung formalin menjadi rigid atau tegar karena strukturnya sudah tidak seperti 
pegas lagi. Hal ini menyebabkan makanan yang mengandung formalin memiliki tekstur 
yang lebih kaku. 

Pecahnya peptida akibat reaksi asam-basa menyebabkan material tidak akan 
diserang bakteri pembusuk penghasil senyawa asam [9]. Itulah penyebab makanan 
menjadi lebih awet. Selain mengikat protein, formalin juga membunuh bakteri. Bakteri 
akan mati karena dehidrasi (kekurangan air) sehingga sel bakteri akan kering dan 
membentuk lapisan baru di permukaan. Lapisan baru ini akan melindungi bagian 
bawahnya supaya tahan terhadap serangan bakteri lain. 

Reaksi antara formalin dengan protein yang terkandung dalam makanan 
menyebabkan kandungan asam aminonya sukar dicerna dan diserap oleh tubuh. 
Padahal protein memiliki peran dalam pembentukan jaringan baru dalam tubuh. Dengan 
berkurangnya kandungan protein dalam makanan tentunya nilai nutrisi yang
dikonsumsipun akan berkurang [10].

Melihat sifat yang ada, Apabila masuk dalam tubuh manusia maka dapat 
diperkirakan formalin menyerang protein yang banyak terdapat di dalam tubuh seperti 
lambung. Terlebih bila formalin yang masuk ke dalam tubuh bersama dengan makanan
memiliki dosis tinggi. Kendalanya, sebagai bahan yang digunakan untuk mengawetkan 
makanan, dosis formalin yang digunakan pun akan rendah sehingga efek samping dari 
mengkonsumsi makanan berformalin tidak akan dirasakan langsung oleh konsumen, 
tetapi apabila terus menerus dikonsumsi akan memiliki efek yang membahayakan.

2.2   Ultrasonik
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Ultrasonik adalah gelombang mekanik (memerlukan media untuk merambat) 
yang memiliki frekuensi di atas batas pendengaran telinga manusia yaitu 20 KHz [11]. 

Gambar 2. Range gelombang ultrasonik dalam spektrum gelombang [12]

Gelombang ultrasonik merupakan gelombang longitudinal karena arah getaran 
partikel dalam medium sejajar dengan arah rambatannya sehingga menyebabkan 
partikel medium membentuk rapatan (strain) dan renggangan (stress). Proses kontinu
yang menyebabkan terjadinya rapatan dan renggangan di dalam medium disebabkan 
oleh getaran partikel yang bergerak secara periodik [13].

Gelombang ultrasonik dihasilkan oleh sebuah transduser ultrasonik dan berkerja 
berdasarkan prinsip efek piezoelektrik. Sifat bahan piezoelektrik akan menghasilkan 
muatan listrik jika diberi perlakukan mekanik dan sebaliknya. Elemen piezoelektrik 
mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menghasilkan gelombang 
ultrasonik dan energi mekanik menjadi energi listrik untuk mendeteksi gelombang 
ultrasonik.

Sebuah transduser ultrasonik dapat bekerja lebih optimal apabila sifat dan 
karakteristiknya cocok dengan material yang diuji. Beberapa hal yang perlu diperhatikan 
adalah :
a. Frekuensi kerja, berkaitan dengan sensitifitas frekuensi resonansi terhadap sinyal 

masukan. Semakin rendah frekuensi maka daya tembus gelombang semakin dalam 
tetapi sensitifitasnya (kemampuan mendeteksi bahan yang kecil) berkurang dan 
sebaliknya semakin besar frekuensi menyebabkan gelombang ultrasonik mengalami 
pelemahan sehingga jangkauan kedalamannya berkurang. Oleh sebab itu, Besarnya 
frekuensi kerja sebaiknya disesuaikan dengan ukuran material yang akan diuji. 
Apabila bahan uji berukuran besar perlu digunakan transduser ultrasonik dengan 
frekuensi kecil sedangkan untuk mengukur bahan dengan ukuran mikro sebaiknya
menggunakan frekuensi tinggi (orde Mega Hertz).

b. Dead zone , merupakan tebal minimum material yang dapat diteliti. 

f

Cv
Deadzone num

2

.
   Pers. 1

Dimana : 
v = cepat rambat gelombang di dalam material (m/s)
f = frekuensi gelombang ultrasonik  (Hz)
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numC = banyaknya gelombang yang ditimbulkan oleh transduser

   Untuk critically damped transduser harga numC umumnya < 1,5

   Untuk high  damped transduser harga numC umumnya < 2,5

   Untuk medium damped transduser harga numC umumnya 5-10

   Untuk low damped transduser harga numC umumnya > 10

Perhitungan besarnya nilai minimum panjang material yang diteliti perlu 
dilakukan mengingat di bawah nilai deadzone bahan akan sukar diteliti karena pantulan 
dari sinyal berikutnya tumpang-tindih dengan sinyal yang ditimbulkan oleh generator
dan repetisi (pengulangan) data awal.

Ultrasonik umumnya digunakan pada bidang evaluasi medis dan pemeriksaan 
bidang industri. Dalam bidang medis ultrasonik biasanya digunakan untuk mendeteksi 
jaringan tubuh dengan metode Non-Destructive Evaluation (NDE) yang kemudian dapat 
dianalisa. Metode uji ultrasonik NDE digunakan untuk menguji struktur material, 
kerapatan atau komponen yang terkandung pada bahan dan seringnya digunakan untuk 
menganalisa komponen kerusakan seperti retak [14].

Teori yang digunakan dalam pengujian menggunakan gelombang ultrasonik 
adalah adanya hubungan antara kecepatan gelombang ultrasonik yang melewati bahan 

dengan sifat elastis bahan (dynamic modulus of elasticity, dMOE ) dan kerapatan 

bahan. Parameter yang diukur pada metode ini adalah waktu perambatan gelombang 
ultrasonik, yang kemudian digunakan untuk menghitung kecepatan perambatannya [6]. 

Hubungan antara kecepatan gelombang ultrasonik dengan dMOE adalah :

t

d
Vu  Pers. 2

       
g

V
MOE u

d

2.
 Pers. 3

Keterangan :

dMOE = Modulus Elastisitas Dinamik (kg/m2)

 = massa jenis bahan (kg/m3) 

uV = kecepatan gelombang ultrasonik (m/s) 

g = kecepatan gravitasi (9.81 m/s2) 

d = jarak tempuh gelombang antara pemancar dan penerima (m) 
t = waktu tempuh gelombang antara pemacar dan penerima (μS) 

Merujuk pada persamaan 3, perubahan elastisitas mempengaruhi besarnya 
kecepatan rambat gelombang ultrasonik (time of flight). Oleh sebab itu apabila 
gelombang ultrasonik dimanfaatkan untuk mengukur kandungan formalin dalam 
material padat, dalam hal ini bakso kakap tentunya akan cocok karena berdasarkan 
uraian sebelumnya bahwa material akan mengalami perubahan struktur elastisitasnya 
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apabila dicampur dengan formalin sebagai akibat reaksi antara protein kakap dengan 
formalin. Dengan adanya perubahan elastisitas bakso maka kecepatan bakso 
berformalin dapat dihitung dan diperoleh hubungan antara variabel ini. 

Hubungan antara sifat gelombang ketika melewati medium padat, panjang 
gelombang, frekuensi, perubahan kecepatan dapat dijelaskan melalui fungsi dispersi
dimana dispersi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika melewati suatu 
medium. Besarnya fungsi dispersi bergantung pada frekuensi dan bilangan gelombang :

kVu              Pers.4

 adalah frekuensi gelombang (Hz), uV adalah kecepatan gelombang 

ultrasonik (m/s) dan k adalah  bilangan gelombang 2
Selain itu perbedaan struktur material akan menyebabkan perubahan atenuasi

(redaman) yang dialami oleh gelombang ultrasonik [15] sehingga akan diperoleh nilai 
intensitas yang berbeda. Nilai redaman dipengaruhi oleh impedansi akustik suatu 
material yaitu :

vZ . Pers. 5

Dimana : Z adalah impedansi akustik (Kg/m2s), ρ adalah massa jenis bahan yang 
diuji (kg/m3) dan v adalah laju gelombang (m/s).

Apabila gelombang bunyi merambat mencapai batas permukaan dua medium 
maka gelombang tersebut akan mengalami transmisi dan refleksi (lihat Gambar 3). 

Gambar 3. Transmisi dan refleksi gelombang dalam 2 medium

Dimana besarnya refleksi (R) akan sebanding dengan amplitudo refleksi (AR) 
dengan amplitudo datang (A0) sedangkan besarnya gelombang yang ditransmisikan akan 
sebanding dengan amplitudo transmisi (AT) dengan amplitudo datang dengan Z1 dan Z2 

adalah impedansi akustik dari kedua medium [15].

             Pers.6
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Refleksi gelombang dapat diminimalkan dengan pemilihan bahan yang 
digunakan sebagai matching impedance (pelapis antara dua medium yang berbeda). 
Apabila impedansi material yang diuji mendekati matching impedance, gelombang 
ultrasonik yang ditransmisikan akan lebih besar dibandingkan dengan refleksinya.

Berikut adalah data beberapa bahan yang memiliki karakteristik densitas dan 
kecepatan yang mendekati daging kakap murni. 

Tabel 2. Besar densitas dan kecepatan berbagai medium [16]

Bahan Densitas (kg/m3) Kecepatan (m/s)
Air 1000 1480

Jaringan lunak 1050 1540
Ginjal 1041 1565
Hati 1061 1555
Otot 1068 1600

Agar-agar 1022 1500
Hati sapi 1042 1550

Karet 1522 2286

3. METODE PENELITIAN

Gambar 4. Susunan peralatan percobaan.

Metode pengukuran kandungan formalin dalam bakso kakap ini dinamakan 
Contact Scanning dimana transduser ultrasonik menempel langsung dengan objek yang 
akan diperiksa [16]. Secara kasat mata permukaan sensor dengan bahan uji menempel, 
namun secara mikroskopik keduanya memiliki rongga/celah (lihat Gambar 5). Rongga 
tersebut diisi oleh bahan matching impedance yang cocok agar pada saat gelombang 
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ultrasonik menjalar tidak banyak gelombang yang dipantulkan akibat perbedaan 
medium. 

Transduser ini memiliki peran ganda yaitu sebagai pemancar dan penerima. 
Sinyal pemancar diperoleh dari generator ultrasonik dengan besar frekuensi 200 KHz 
sedangkan sinyal dari penerima tercatat pada osiloskop. 

Gambar 5. Menunjukkan diagram schematik pergerakan gelombang ultrasonik
dari pemancar sampai dengan penerima. (A-B) Perbesaran contact scanning, 

(B-C) Panjang bahan uji. (A-C-A) Jarak tempuh gelombang ultrasonik.

Jarak tempuh d dihitung dari A-C-A = jarak pemancar ke benda ditambah dari 

benda ke penerima dengan kata lain jarak yang ditempuh adalah 2(l + L) (lihat Gambar 
6). Proses perhitungan dilakukan dengan mengukur lamanya waktu penjalaran dari 
pemancar sampai dengan penerima.

Percobaan dilakukan 3 kali dengan variabel penelitian yang dibuat rangkap 3. 
Data rata-rata pada percobaan 1 dan 2 digunakan sebagai data kalibrasi hubungan 
antara konsentrasi formalin dengan kecepatan gelombang ultrasonik. Dari data kalibrasi 
akan diperoleh sebuah persamaan empiris antara konsentrasi formalin dengan 
kecepatan gelombang. Persamaan ini digunakan sebagai acuan validasi data pada 
percobaan ke.3 sebagai pembanding antara data riil (melalui percobaan 1 dan 2) 
dengan data prediksi (percobaan 3).

Gambar 6. Rentetan sinyal terhadap waktu 
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Tabel 3. Variabel penelitian

Variabel kontrol Formalin 5 ml, panjang bahan uji 0,2 m, frekuensi transducer 
200 KHz, takaran bakso dengan komposisi 100 gr daging kakap, 
10 gr tepung kanji, 10 gr es.

Variabel bebas Konsentrasi formalin 0%-30%
Variabel terikat Kecepatan gelombang ultrasonik

4. HASIL  DAN PEMBAHASAN

Hasil perhitungan berdasarkan persamaan 1 didapatkan panjang minimal 
material yang dapat diuji dengan menggunakan transduser ultrasonik frekuensi 200 KHz 
adalah 0,175 m. Sedangkan dalam penelitian ini panjang bakso kakap yang digunakan 
0,2 m untuk  memberikan sedikit jeda antara burst dengan gelombang data.

Gambar 7.  Bentuk fisik bakso  ber-formalin. 
Dari ujung kiri ke kanan, bakso tanpa formalin sampai ber-formalin 25%.

Panjang bakso kakap memang tak lazim karena keterbatasan frekuensi 
transduser yang digunakan yaitu 200 KHz. Apabila diinginkan bentuk bakso yang lazim 
ada, perlu transduser ultrasonik dengan frekuensi lebih besar. Frekuensi berhubungan 
dengan panjang gelombang (λ). Panjang gelombang adalah besarnya kecepatan 
ultrasonik (v) berbanding terbalik dengan frekuensi ultrasonik (f) yang digunakan. Dapat 
disimpulkan dengan semakin tinggi frekuensi, panjang gelombangnya akan semakin kecil 
tentunya bakso yang beredar di masyarakat pun dapat diukur dengan transduser ini. 
Hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang dapat dijelaskan dari fungsi 
dispersi (Pers. 4) yang bersifat linear. 

Sistem pengukuran contact scanning yang digunakan tidak merusak material 
yang diuji sehingga bakso masih dapat dimanfaatkan kembali apabila diperlukan.  

Ketika gelombang ultrasonik melewati suatu medium intensitasnya akan
semakin berkurang (lihat gambar 8). Berkurangnya intensitas terlihat pada 
amplitudonya yang semakin kecil. Hal ini disebabkan oleh faktor redaman (atenuasi) dari 
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material. Besarnya redaman sebanding dengan impedansi akustiknya. Dimana semakin 
besar kecepatan gelombang ultrasonik dalam bahan akan semakin besar pula impedansi 
akustiknya (Pers. 5).

Dari pengukuran yang telah dilakukan pada percobaan 1 didapatkan informasi 
bahwa penambahan konsentrasi formalin menyebabkan perubahan kecepatan 
gelombang dan elastisitas dalam material (Tabel 4). Semakin banyak konsentrasi yang 
ditambahkan membuat kecepatan ultrasonik semakin besar. Apabila dihubungkan 
dengan impedansi akustiknya dapat disimpulkan bahwa penambahan konsentrasi 
formalin menyebabkan impedansi bakso kakap semakin besar.   

Untuk mendapatkan sebuah data kalibrasi telah dilakukan pengukuran 
kecepatan gelombang ultrasonik dengan konsentrasi formalin 0% - 30%. Konsentrasi 
formalin yang ditambahkan menyebabkan waktu tempuh gelombang ultrasonik dalam 
material semakin singkat. 

Gambar 8. Grafik penjalaran sinyal ultrasonik dari berbagai sampel.
(a) Kakap murni. (b) Kakap + formalin 5%. (c) Kakap + formalin 10%. (d) Kakap 
+ formalin 15%. (e) Kakap + formalin 20%. (f) Kakap + formalin 25%. (g) Kakap 

+ formalin 30%.

Burst
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Pada Gambar 8 terlihat adanya burst. Burst merupakan sinyal awal yang 
dihasilkan oleh generator dan berfungsi untuk mengetarkan transduser ultrasonik. 
Generator dengan osiloskop terhubung secara paralel, maka pada saat generator 
dinyalakan, secara otomatis osiloskop akan mencatat adanya gelombang ini. Panjang 
sebuah burst dipengaruhi oleh besarnya frekuensi transduser. Semakin tinggi frekuensi, 
waktu tempuh gelombang menjadi lebih kecil dan panjang burst menjadi lebih pendek. 
Dalam penelitian ini frekuensi yang digunakan 200 KHz sehingga burst masih cukup 
panjang dengan waktu tempuh 100 μs. Untuk mencegah adanya superposisi antara 
burst dengan gelombang dari penerima maka ukuran bakso dibuat lebih panjang dari 
biasanya. Dalam Gambar 8 juga terlihat semakin kecil konsentrasi formalin, burst seolah-
olah semakin panjang. Hal ini dipengaruhi oleh faktor impedansi material perantara
(matching impedance) dari transduser ke aluminium dan bakso. Matching impedance
berfungsi untuk menghubungkan permukaan transduser dengan material yang diuji 
sehingga tidak ada rongga diantaranya. Saat merambat di medium yang berbeda 
impedansinya sebagian gelombang akan dipantulkan. Waktu pantul gelombang hampir 
menyamai waktu burst dari generator. Hal ini menyebabkan gelombang berakumulasi
dan menjadikan burst seolah-olah lebih panjang sebagai akibat adanya repetisi data 
awal. Burst yang seolah-olah lebih panjang menandakan bahwa besar impedansi antara 
perantara dan material jauh berbeda. Pada konsentrasi  formalin 20%-30% burst sudah 
mulai konstan hal ini menunjukkan bahwa matching impedance yang digunakan 
ternyata cocok untuk material yang keras karena kemungkinan besar impedansinya 
hampir sama. Sedangkan untuk konsentrasi formalin 0%-15% burst masih fluktuatif 
sebagai akibat gelombangnya masih banyak yang dipantulkan. Oleh sebab itu matching 
impedance kurang cocok pada konsentrasi 0%-15% yang tingkat elastisitasnya lebih 
rendah (Tabel 4).  

Pada penelitian ini bahan matching impedance yang digunakan terbatas pada 
stemfet dan gel ultrasonik. Hasil menunjukkan bahwa pemakaian stemfet lebih efektif 
dibandingkan dengan gel ultrasonik karena besar impedansi akustik stemfet cocok 
dengan material yang diuji sehingga nilai transmisi gelombang lebih besar. Oleh sebab 
itu pemilihan bahan yang digunakan sebagai matching impedance sebaiknya disesuaikan 
dengan impedansi akustik material yang diteliti dan perlu dikembangkan penelitian 
tentang bahan-bahan yang cocok digunakan sebagai matching impedance.

Konsentrasi efektif formalin terlihat jelas sampai dengan 15%, lebih dari itu 
secara visual akan sedikit sulit dalam menentukan posisi waktu tempuhnya. Kesulitan 
dalam penentuan waktu tempuh kemungkinan ada data yang mulai tumpang-tindih 
dengan burst karena perbedaan waktu tempuh burst dekat dengan waktu gelombang 
data  yang < 160 μs (Tabel 4). Untuk mensiasati kesulitan yang ada, faktor frekuensi 
perlu diperhatikan. Frekuensi transduser yang semakin tinggi berdampak pada panjang 
burst yang dapat diminimalkan sehingga tumpang- tindih gelombang bisa dihindari. 

Hasil perhitungan kecepatan ultrasonik menggunakan persamaan 2 diperoleh 
data rata-rata pada Tabel 4 dan ditunjukkan dengan sebuah kurva kalibrasi hubungan 
kecepatan ultrasonik dengan konsentrasi formalin seperti yang terlihat pada Gambar 9. 

Besarnya nilai dMOE diperoleh dari Persamaan 3 dengan acuan massa jenis daging 
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kakap (ρ) sebesar 1042 Kg/m3 [17]. Besarnya kecepatan dan nilai dMOE dipengaruhi 

oleh bahan dasar dan komposisi bakso. Untuk lebih mengetahui variasi yang ada, dapat 
dilakukan uji terhadap berbagai komposisi bakso kakap dan berbagai bahan dasar. 
Dalam penelitian ini masih terbatas pada daging kakap dengan satu variasi komposisi. 
Tabel 4 merupakan data hasil percobaan 1 dan 2 yang dirata-ratakan.

Tabel 4. Hasil perhitungan kecepatan dengan konsentrasi formalin 0% - 30% untuk kalibrasi

Gambar 9. Kurva kalibrasi antara kecepatan ultrasonik dengan konsentrasi formalin 

Konsentrasi 
(%)

Waktu
(μs)

Kecepatan Riil 
(km/s)

MOEd (kg/m2)
x108

0 230,68 1,734 3,19
4,125 221,97 1,802 3,44

5 206,50 1,937 3,98
9,25 170,08 2,311 5,67
10 190,02 2,106 4,71
15 160,25 2,496 6,62

18,5 158,98 2,516 6,72
20 150,09 2,666 7,55
25 138,21 2,894 8,89

27,75 133,11 3,006 9,59
30 129,82 3,081 10,08
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Persamaan empiris antara kecepatan ultrasonik dengan konsentrasi formalin pada 
Gambar 9 adalah  : 

74,3598,20  vP Pers. 8

dengan ketentuan :
= Konsentrasi formalin (%)
= Kecepatan gelombang ultrasonik (Km/s)

Pengukuran 1 ini mengindikasikan bahwa semakin besar konsentrasi formalin 
yang ditambahkan, kecepatan rambat gelombang ultrasonik dan modulus elastisitasnya 
akan semakin besar (terlihat dalam Tabel 4). Dari teori yang ada, formalin menyebabkan 
ikatan protein menjadi pecah. Reaksi antara gugus peptida pada protein yang bersifat 
basa dengan aldehida pada formalin yang bersifat asam akan menyebabkan denaturasi 
(penggumpalan) ketika ion-ionnya berada di titik isoelektrik (ion bermuatan nol). 
Peristiwa denaturasi terjadi ketika gugus peptida yang memiliki struktur berlipat-lipat 
(seperti pegas) berubah menjadi bebas sebagai akibat ikatan peptidanya pecah. 
Perubahan struktur inilah yang menyebabkan material menjadi rigid atau tegar. Semakin 
besar konsentrasi formalin, semakin banyak pula ikatan peptida yang pecah yang 
berakibat pada tekstur bakso semakin tegar (modulus elastisitasnya besar ).

Persamaan 8 dipakai dalam pengujian (validasi) data hasil percobaan ke.3. Data 
percobaan ke.3 dibandingkan dengan perhitungan menggunakan persamaan 8 dan 
diperoleh hasil yang sedikit berbeda. 

Tabel 5. Hasil perhitungan validasi

Kecepatan 

Prediksi (km/s)

Konsentrasi Formalin 

(%)

MOEd (kg/m2)

x 108

Prediksi Riil

1,930 4,77 5 3,95

2,043 7,14 10 4,43

2,259 11,67 15 5,42

2,754 22,06 21 8,06

2,896 25,04 25 8,90

Dari perhitungan validasi didapatkan besar standar deviasi sebesar 2,35. Hal ini 
menunjukkan bahwa persamaan empiris yang diperoleh dari kurva kalibrasi 
memungkinkan dapat dipakai sebagai acuan untuk menentukan jumlah konsentrasi 
formalin dalam bakso. 
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Gambar 10. Grafik pencocokan konsentrasi riil dengan konsentrasi prediksi.

Seluruh hasil data yang didapat merupakan pengukuran pada daerah frekuensi 
200 KHz. Ada kemungkinan penerapan pada frekuensi lain dapat menghasilkan data 
yang berbeda sehingga memperkaya data yang sudah didapat dalam penelitian ini. 

5. KESIMPULAN

Metode Non-Destructive Evaluation (NDE) menggunakan gelombang ultrasonik 
dapat digunakan sebagai salah satu alternatif cara untuk menentukan jumlah kandungan 
formalin dalam bakso. Metode ini memiliki keunggulan bahwa bahan yang diuji tidak 
perlu dihancurkan terlebih dahulu sehingga proses penelitian pun akan praktis dan 
material bakso yang diteliti masih dapat dimanfaatkan kembali. Frekuensi transduser
ultrasonik menentukan panjang minimum material yang dapat diteliti.

Dari perhitungan kalibrasi didapatkan persamaan empiris antara konsentrasi 
formalin (P) dengan kecepatan ultrasonik (v) yaitu dimana P dalam 
% dan V dalam Km/s. Persamaan ini digunakan untuk menentukan konsentrasi formalin 
pada pengukuran ke.2 sebagai validasi dan diperoleh standard deviasi maksimal adalah 
2,35.
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