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Badan Karantina Pertanian berperan dalam perlindungan sumber daya alam hayati dan sebagai salah satu komponen perdagangan 
sebagaimana ditentukan dalam sanitary and pythosanitary, yaitu sebuah agreement dari World Trade Organization yang menjadikan salah 
satu ketentuan teknis perdagangan produk pertanian untuk negara. Salah satu komoditi andalan ekspor Indonesia adalah sarang burung 
walet. Permintaan dunia terhadap sarang burung walet sangat tinggi terutama dari negara Tiongkok. Sarang Burung Walet Indonesia memiliki 
potensi yang sangat besar dalam menghasilkan devisa negara. Indonesia yang beriklim tropis sangat cocok untuk burung walet sekaligus 
membawa Indonesia menjadi negara produsen sarang burung walet terbesar di dunia (Andayani et al., 2012). Total produksi sarang burung 
walet Indonesia kurang lebih 80 persen dari seluruh produksi dunia dengan produksi rata-rata 100 ton per tahun. Volume ekspor terbesar 
adalah sarang burung walet putih yang dihasilkan oleh Collacolia fuchiphagus dengan tujuan utama ekspor ke Hongkong dan Singapura.

Tiongkok dan Hongkong mempersyaratkan sarang burung walet yang diekspor harus bebas dari kandungan nitrat dan nitrit. Nitrit dan nitrat 
hanya diperbolehkan untuk digunakan sebagai pengawet pada beberapa kategori makanan tertentu seperti daging dan keju tetapi tidak 
diperbolehkan pada sarang burung walet. Batas kontrol kandungan Nitrit menurut standar WHO adalah 30 ppm. Nitrit yang terkandung 
dalam sebagian besar makanan yang dikonsumsi oleh manusia setiap harinya seperti wine, sayur-sayuran, buah-buahan, bahkan obat-obatan 
tradisional Tiongkok, secara alami terbentuk dari proses oksidasi natrium nitrat (NaNO3) oleh oksigen di udara. Demikian halnya dengan 
sarang burung walet, sehingga tidak mungkin untuk membuat kadar Nitrit pada sarang burung walet menjadi 0 ppm karena kandungan yang 
terbentuk secara alami. Sebagaimana tercantum dalam keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 374/Kpts/KH.210/5/2010 tentang 
Petunjuk Teknis Penanganan dan Pemeriksaan Sarang Burung Walet dan Sriti bahwa sarang burung merupakan salah satu komoditas karantina 
pertanian yang menjadi andalan ekspor indonesia serta untuk menjamin keamanan dan kesehatan sarang burung yang diperdagangkan maka 
perlu adanya pelaksanaan tindakan karantina terhadap sarang burung yang dilalulintaskan untuk menjamin kualitas dan keamanan bagi 
kesehatan konsumen.

Salah satu komoditas yang dilalulintaskan di Balai Karantina Pertanian kelas I Banjarmasin adalah sarang burung walet. Pemeriksaan kadar 
nitrit perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan sarang burung wallet yang layak diekspor. Pengujian nitrit dilakukan untuk memonitoring 
kadar nitrit yang terkandung pada sarang burung walet dari beberapa daerah produksi di Kalimantan Selatan sebelum dilalulintaskan melalui 
bandara Syamsudin Noor. Konsentrasi nitrit yang diperoleh dari hasil uji nitrit di laboratorium Karantina Hewan BKP Kelas I Banjarmasin dapat 
memberikan informasi hasil monitoring kadar nitrit pada komoditas sarang burung walet yang dilalulintaskan di Bandara Syamsudin Noor, 
sehingga dapat di evaluasi oleh pemilik sarang burung walet. Pemerintah mengharapkan dengan meningkatnya komoditas sarang burung 
walet yang dilalulintaskan akan meningkatkan tindakan karantina untuk menjamin kualitas dan keamanan bagi kesehatan konsumen terhadap 
residu kadar nitrit.
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Nitrat (NO3) dan nitrit (NO2) adalah ion-ion anorganik alami yang merupakan bagian dari siklus nitrogen. Aktifitas mikroba di tanah atau 
air menguraikan sampah yang mengandung nitrogen organik pertama–tama menjadi ammonia, kemudian dioksidasikan menjadi nitrat, maka 
nitrat adalah senyawa yang paling sering ditemukan di dalam air bawah tanah maupun air yang terdapat di permukaan (Utama, 2007). Nitrit 
dan nitrat berpengaruh pada kualitas sarang walet. Pada tumpukan kotoran walet kelembabannya bisa mencapai 80 persen dan terjadi 
pembusukan yang menghasilkan gas ammonia dan bakteri pengurai akan merubah nitrit menjadi nitrat (Anonim, 2010). Sarang walet akan 
menyerap senyawa kimia ini sehingga waktu dilakukan uji residu nitrit akan terdeteksi.

Nitrit dapat mengakibatkan penurunan tekanan darah karena efek vasodilatasinya. Gejala klinis yang timbul dapat berupa nausea, vomitus, 
nyeri abdomen, nyeri kepala, pusing, penurunan tekanan darah dan takikardi. Selain itu sianosis dapat muncul dalam jangka waktu beberapa 
menit sampai 45 menit. Pada kasus yang ringan sianosis sangat tergantung dari jumlah total hemoglobin dalam darah, saturasi oksigen, 
pigmentasi kulit, pencahayaan saat pemeriksaan. Bila mengalami keracunan yang berat, korban dapat tidak sadar seperti stupor, koma, atau 
kejang sebagai akibat hipoksia berat. Pronosis sangat tergantung dari terapi yang diberikan (Utama, 2007).

Diagnosis kadar nitrit ditetapkan berdasarkan gejala klinis yang muncul. Biasanya terlihat adanya sianosis tipe central yang bukan di sebabkan 
oleh gangguan paru atau jantung, warna darah yang kecoklatan menunjukkan kadar metahaemogloninemia. Lamanya paparan dapat diperiksa 
kadar gas darah keseimbangan asam, basa dan kadar nitrat dalam urin (Utama, 2007). Pengujian untuk Deteksi Kadar Nitrat dan Nitrit pada 
Komoditas Sarang Burung Walet dengan metode uji cepat terbagi menjadi 6 (enam) tahap, yaitu: (1) Pembuatan Bahan Reaksi yaitu NED, 
Sulfanilamid dan Nacl Jenuh; (2) Preparasi Sampel; (3) Pembuatan Larutan Standar Nitrit; (4) Membandingkan warna sampel dengan warna 
larutan baku; (5) Analisa data.

Tahap yang pertama adalah pembuatan bahan reaksi. Pereaksi NED dibuat dengan mencampurkan 0,05 gr NED dengan 30 ml air bebas 
ion atau aquades. Menggunakan gelas tera, campuran tersebut ditambahkan lagi aquades sampai tanda batas (Gambar 1). Pereaksi NaCl 
Jenuh dibuat dengan cara menghomogenkan NaCl dengan 100 ml aquades sampai NaCl tersebut sudah tidak dapat larut lagi (Gambar 2). 
Pembuatan bahan reaksi Sulfanilamid dengan mencampurkan 0,5 gr Sulfanilamid dengan 10 ml aquades. Kemudian tambahkan 5 ml HCL 
37 persen. Terakhir tambahkan lagi aquades sampai tanda batas pada gelas tera (Gambar 3). Preparasi dengan cara sampel sarang burung 
walet dihomogenkan dengan mortar. Kemudian timbang sampel sebanyak 1-5 gram dalam gelas tera 50 ml. Tambahkan 3 ml Nacl jenuh. 
Ekstrak dengan 40 ml akuades, kemudian di encerkan sampai tanda tera. Hangatkan sampel pada suhu 400 derajat Celcius selama 30 menit. 
Dinginkan, homogenkan kemudian saring dengan kertas saring Whatman 42. Ekstrak dipindahkan ke labu ukur 10 ml. Kemudian tambahkan 
0,5 sulfanilamid dan 0,5 ml NED. Diamkan selama 15 menit. Sampel siap dibandingkan warnanya dengan deretan warna larutan standar 
(Gambar 4).

Dokumentasi Kegiatan
Berita Lainnya

Halaman 2/3

http://bkpbanjarmasin1.me/berita/image/2017/maret/deteksi_nitrit/gambar01.jpg
http://bkpbanjarmasin1.me/berita/image/2017/maret/deteksi_nitrit/gambar02.jpg
http://bkpbanjarmasin1.me/berita/image/2017/maret/deteksi_nitrit/gambar03.jpg
http://bkpbanjarmasin1.me/berita/image/2017/maret/deteksi_nitrit/gambar04.jpg
http://www.bkpbanjarmasin1.me/dokumentasi-kegiatan-bkp-kelas-I-banjarmasin.html
http://www.bkpbanjarmasin1.me/2017-arsip-berita-bkp-kelas-I-banjarmasin.html


Bersama Anda Melindungi Negeri

Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin
Jl. Mayjend Sutoyo S. No. 1134 Banjarmasin

go to url:Kontak kami

Pendeteksian Kadar Nitrit Pada Sarang Burung Walet di 
Laboratorium Karantina Hewan BKP Kelas I Banjarmasin

oleh: drh. Rima Hasmi Firdiati - 13 Maret 2017

Pembuatan larutan standar untuk pembanding di lakukan dengan mencampurkan 1 ml standar induk nitrit 1000 ppm dan aquades. 
Kemudian campuran larutan standar induk nitrit tersebut dibagi ke 0 ml, 0,01 ml, 0,02 ml, 0,03ml, 0,04 ml, 0,05 ml, 0,06 ml, 0,07 ml. Masing–
masing ditambahkan 0,6 ml NaCl jenuh dan aquades sampai tanda batas. Tambahkan kembali 0,5 ml Sulfanilamid. Diamkan 5 menit. Setelah 
5 menit, tambahkan 0,5 ml NED. Diamkan 15 menit dan dihomogenkan. Larutan standar 0,1; 0,2; 0;3;0;4; 0,5; 0,6;, 0,7 ppm siap dipakai 
(Gambar 5).

Sampel sarang burung walet di laboratorium Karantina Hewan Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin di uji kadar nitritnya menggunakan 
metode uji cepat (Gambar 6). Prinsip kerja uji metode cepat ini adalah homogenisasi sampel, pelarutan sampel, pemisahan sampel, 
membandingkan warna larutan dengan warna standar dan diperoleh data kualitatif dan semi kuantitatif sampel. Kadar nitrit sampel sarang 
Burung Walet yang di uji di laboratorium Karantina Hewan BKP Kelas I Banjarmasin rata rata masih di bawah standar yang ditetapkan WHO 
yaitu 30 ppm. Sehingga produk sarang burung walet tersebut masih relatif aman untuk di konsumsi manusia dan memenuhi syarat kadar 
maksimal nitrit yang ditentukan oleh negara-negara importir.

Hasil pengukuran kadar nitrit sarang burung walet yang menunjukkan kadar lebih tinggi jika dibandingkan dengan kadar nitrit standar yang 
sudah ditetapkan, kemungkinan disebabkan karena masih banyak kotoran yang menempel dan belum melalui proses perendaman untuk 
dibersihkan. Hal ini karena sarang burung walet tersebut masih dikumpulkan oleh pengepul di Jakarta untuk dibersihkan lagi dan melalui 
proses pembersihan selanjutnya sebelum di ekspor ke luar negeri. Metode deteksi menggunakan uji cepat nitrit dapat diaplikasikan di 
laboratorium Karantina Hewan Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin untuk mendeteksi kadar nitrit secara cepat pada sarang burung 
walet yang dilalulintaskan sebagai tindakan karantina pemeriksaan rutin pada sarang burung walet Untuk menjamin keamanan dan kesehatan 
konsumen sarang burung walet.
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