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Kualitas hasil analisis 
di laboratorium pada 
dasarnya ditentukan pada 

3 hal penting, untuk mudahnya 
sebut saja 3 M: Materials, Method, 
dan Man.

M yang pertama Materials, 
artinya bahan-bahan termasuk 
reagen, larutan standar, dan bahan 
pendukung lainnya untuk analisis 
laboratorium. Harus dipastikan 
bahwa seluruh material sesuai 
dengan standar kelas (grade) yang 
diperlukan. Sebagai contoh, air 
yang digunakan untuk analisis 
dengan HPLC berbeda dengan 
air untuk analisis mikrobiologi. 
Demikian pula halnya standar 
larutan yang digunakan. 
Kelasnya harus disesuaikan 
dengan kebutuhan analisis yang 
ditentukan dalam metode acuan.

M yang kedua adalah Method. 
Pemilihan metode sangat penting 
untuk memastikan hasil yang 
diperoleh dapat diandalkan. 
Parameter uji yang sama bisa 
saja memerlukan metode yang 
berbeda untuk jenis sampel yang 
berbeda. Contohnya pengujian 
kandungan pestisida dalam air 
minum dan dalam pangan segar 
asal tanaman (PSAT) memerlukan 
teknik preparasi yang berbeda. 
Demikian pula halnya akan 
sangat berbeda metodenya jika 
jenis pestisida yang sama akan 
uji kandungannya dari sampel 
formulasi pestisida.

M yang terakhir adalah 
Man. Personel laboratorium 
analisis pangan haruslah 
memiliki kompetensi yang 
tepat. Pengetahuan mengenai 
penanganan sampel, dasar-
dasar teknik bekerja di 
laboratorium, preparasi sampel 
dan instrumentasi analisis yang 
sesuai, pengolahan data hasil 
analisis dan pelaporan sangatlah 
penting. Pada praktiknya, bisa 
saja masing-masing tahapan 
proses analisis dilakukan oleh 
orang yang berbeda, tetapi perlu 
dipahami bahwa setiap bagian 

memiliki peranan yang penting 
dalam menentukan ketepatan 
hasil analisis.

Globalisasi rantai pangan 
saat ini membuat kebutuhan 
proteksi konsumen dan merek 
produk pangan menjadi 
semakin diperlukan. Saat ini 
industri pangan dan pertanian 
menghadapi tantangan solusi 
analisis laboratorium pangan 
yang lebih sensitif dan produktif. 
Kebutuhan deteksi yang semakin 
sensitif ditunjang dengan 
telah semakin berkembangnya 
berbagai teknik deteksi berbasis 
spektrometri massa seperti GCMS, 
GCMS/MS, LCMS, LCMS/MS, CE-
MS, serta kombinasinya dengan 
otomasi preparasi sampel.

Analisis laboratorium 
untuk produk pangan 
banyak menggunakan teknik 
kromatografi dan spektrometri 
massa untuk deteksi komponen 
organik. Mengingat komposisi 
produk pangan umumnya 
didominasi senyawa organik, 
maka peran dari teknik ini 
menjadi semakin penting. Mulai 
dari analisis produk suplemen 
pangan, senyawa bahan alam, 
Bahan Tambahan Pangan (BTP), 
kemasan pangan, residu pestisida 
& antibiotik, mikotoksin dan 
kontaminan lainnya.

Fokus dari analisis tersebut 
dapat dibedakan menjadi dua 
kelompok utama, yaitu analisis 
kuantitatif dan kualitatif. Fokus 
yang pertama dimaksudkan 
untuk mengetahui jumlah suatu 
senyawa target di dalam produk 
pangan. Misalnya penentuan 
kandungan vitamin dan protein 
tertentu di dalam produk untuk 
memastikan kualitasnya sesuai 
standar yang ditetapkan. Contoh 
lainnya penentuan kandungan 
residu atau kontaminan dalam 
produk pangan yang bertujuan 
untuk memastikan keberadaannya 
tidak melebihi ambang batas atau 
disebut juga maximum residue limit 
(MRL). 

Analisis laboratorium 
di era industri 4.0 saat ini 

menunjukkan perkembangan 
yang sangat cepat dan 

dinamis. Khususnya analisis 
laboratorium untuk produk 
pangan, kita dihadapkan 
pada kenyataan semakin 

bervariasinya jenis 
produk pangan dengan 

spektrum komposisi yang 
semakin luas, sehingga 
memberikan tantangan 

analisis yang lebih besar. 
Mulai dari pengecekan 

bahan baku, quality control 
& quality assurance, riset 

pengembangan produk baru, 
deteksi adanya kontaminan 

sampai analisis profiling 
untuk tujuan authenticity/

penentuan keaslian produk. 
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Tantangan analisis pangan
Tantangan dalam analisis 

kuantitatif ini lebih kepada 
perkembangan regulasi yang 
semakin ketat, baik dari segi 
jenis senyawa yang lebih 
bervariasi maupun tuntutan 
limit deteksi yang semakin 
rendah konsentrasinya. Sebagai 
contoh, konsentrasi residu 
antibiotik dalam produk boga 
bohari (seafood) di level part per 
billion (ppb) sebelumnya sudah 
cukup, namun perkembangannya 
saat ini menuntut kemampuan 
laboratorium mendeteksi sampai 
level part per trillion (ppt).

Dinamika seperti ini akan 
terus berlanjut seiring dengan 
perkembangan teknologi 
instrumentasi spektrometri 
massa yang semakin sensitif 
dan selektif. Sebut saja teknik 
Gas Chromatography Mass 
Spectrometer (GCMS) single 
quadrupole berkembang menjadi 
GCMS/MS triple quardupole, 
demikian pula halnya HPLC 
berkembang menjadi UHPLC 
yang dikombinasi dengan detector 
MS/MS menjadi High Throughput 
LCMS/MS. 

Sedikit informasi mengenai 
perbedaan teknik MS dan MS/
MS, pada teknik single stage MS, 
fragmentasi molekul senyawa 
target dilakukan satu kali. 
Sedangkan pada MS/MS terjadi 

dua kali fragmentasi molekul. 
Secara umum teknik MS/MS 
memberikan informasi yang lebih 
selektif. Khususnya pada MS/MS 
yang berbasis triple quadrupole, 
akan memberikan hasil analisis 
yang lebih sensitif dan sangat 
bermanfaat untuk mencapai 
limit deteksi yang lebih rendah, 
khususnya untuk sampel dengan 
matriks yang kompleks seperti 
produk pangan pada umumnya. 

Fokus yang kedua 
dimaksudkan untuk mengetahui 
keberadaan senyawa atau 
komponen tertentu dalam 
produk pangan. Teknik ini 
biasanya digunakan untuk 
screening keberadaan senyawa 
atau kelompok senyawa tertentu 
untuk tujuan identifikasi, maupun 
product authenticity. 

Analisis profiling
Akhir-akhir ini analisis 

kualitatif semakin berkembang 
untuk tujuan profiling dan 
deteksi keaslian produk. Contoh 
aplikasinya adalah untuk 
menentukan keaslian produk 
seperti minyak zaitun apakah 
betul extra virgin. Deteksi 
didasarkan pada analisis profiling, 
yaitu melihat karakteristik 
keseluruhan senyawa yang 
terkandung dalam produk, 
dibandingkan produk sejenis 
dengan kelas atau sumber berbeda 

yang kemudian diolah secara 
statistik untuk melihat komponen-
komponen yang menjadi 
diferensiator. Teknik yang sama 
bisa digunakan untuk aplikasi 
profiling berbagai jenis produk 
dengan pendekatan yang sama. 

Aplikasi lainnya yang 
juga penting adalah deteksi 
kontaminasi non-halal pada 
produk gelatin. Secara umum 
gelatin banyak digunakan 
sebagai bahan tambahan pangan. 
Tantangannya banyak gelatin 
yang diproduksi dari babi 
sehingga menjadi perhatian dari 
sudut pandang kehalalan produk. 
Secara kimia gelatin merupakan 
campuran peptida dan protein 
yang dihasilkan dari hidrolisis 
parsial kolagen yang diekstrak 
dari kulit dan atau tulang hewan 
seperti sapi, babi, ikan dan lain-
lain. 

Untuk membedakan sumber 
hewan yang digunakan, 
diperlukan kemampuan deteksi 
komponen kunci yang menjadi 
ciri khas dari spesies hewan 
tersebut atau sering disebut 
juga sebagai biomarker. Saat 
ini sudah ditemukan peptida 
marker untuk gelatin yang berasal 
dari sapi dan babi sehingga di 
laboratorium kita bisa melakukan 
pengujiannya untuk menentukan 
sumber hewan yang digunakan 
dalam pembuatan gelatin dengan 

Gambar 1. Workflow analisis profiling produk pangan dari data MS
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instrumen LCMS/MS, mengingat 
jika dilakukan pendekatan 
analisis DNA, kemungkinan besar 
sudah banyak yang rusak saat 
pembuatannya.

Awalnya metode ini 
dikembangkan menggunakan 
teknik profiling dengan instrumen 
LCMS/MS Quadrupole-Time Of 
Flight (QTOF) yang dilanjutkan 
penentuan kandidat marker dari 
masing-masing spesies hewan 
secara kemometrik (Gambar 1). 
Setelah marker dari sapi dan babi 
ditemukan dan diuji validitasnya, 
selanjutnya deteksi marker sapi 
dan babi dari sampel gelatin 
dapat dilakukan. Teknik ini dapat 
digunakan untuk melihat apakah 
ada kontaminasi gelatin babi 
dalam gelatin sapi. 

Tantangan lainnya dalam 
analisis laboratorium untuk 
produk pangan adalah semakin 
berkembangnya berbagai jenis 
analit baru yang sebelumnya 
tidak menjadi perhatian untuk 
dianalisis. Industri minyak 
sawit misalnya, berkembang 
berbagai jenis pengujian baru dan 

menjadi bagian dari parameter 
uji keamanan pangan seperti 
3-MCPD, 2-MCPD dan Glycidol 
Ester (GE) dengan permintaan 
limit deteksi yang semakin 
rendah. 

Deteksinya menggunakan 
GCMS, yang unik di sini adalah 
digunakannya teknikIsotope 
Dilution Mass Spectrometry (IDMS), 
yaitu teknik analisis berdasarkan 
modifikasi komposisi isotop 
alami suatu senyawa analit yang 
ditambahkan ke dalam sampel 
sebagai pembanding. Dalam 
analisis 3-MCPD ini digunakan 
deuterated standar, yaitu substitusi 
5 atom Hidrogen dengan 
deuterium pada molekul 3-MCPD. 
Komposisi isotop diukur dengan 
GCMS sehingga dapat diperoleh 
konsentrasi analit sesuai metode 
standar AOCS (sampel minyak 
sawit) atau AOAC (Sampel kecap 
& hidrolisat protein).

Analit lainnya yang menjadi 
perhatian saat ini khususnya 
dalam minyak goreng adalah 
kandungan Mineral Oil Saturated 
Hydrocarbon & Mineral Oil Aromatic 

Hydrocarbon (MOSH/ MOAH). 
Deteksinya menggunakan 
kombinasi online LC&GC 
dengan interface khusus (Gambar 
2) atau alternatifnya dengan 
GCXGC yang dikombinasi 
dengan detektor TOF/ QTOF 
untuk konfirmasinya.

Cemaran lain dalam produk 
pangan yang kerap menjadi 
perhatian karena toksisitasnya 
yang sangat tinggi adalah dioxin. 
Deteksinya memerlukan tingkat 
sensitivitas & selektivitas yang 
sangat tinggi. Berdasarkan 
Commission Regulation (EC) No. 
1881/2006, batas maksimum 
kandungan total dioksin dalam 
produk pangan ada level low ppt, 
yaitu: 0.1 pg/g (makanan bayi 
& anak-anak), 0.3 pg/g (hewan 
terestrial) 0.75 pg/g (minyak 
nabati & lemak). 

Selain konsentrasi deteksi 
yang sangat rendah, deteksi 
dioksin menjadi lebih menantang 
mengingat banyaknya isomer 
senyawa dioksin ini sehingga 
diperlukan juga tingkat 
selektivitas tinggi. European 
Union (EU) Commission telah 
menetapkan bahwa teknik 
GCMS/MS diterima sebagai 
metode konfirmasi untuk 
regulasi EU 589/2014 dan 
709/2014. 

Masih banyak lagi berbagai 
jenis analit yang akan terus 
muncul dengan berbagai variasi 
tantangan dalam preparasi 
sampel, analisis serta post 
run data analysis ke depannya 
sehingga ini menjadi tantangan 
untuk seluruh stake holder 
keamanan pangan khususnya 
agar bisa secara berkelanjutan 
menjamin ketersediaan pangan 
bergizi, menarik secara sensori 
dan yang terpenting aman 
dikonsumsi. Peran serta seluruh 
praktisi pangan dalam seluruh 
rangkaian rantai pangan menjadi 
sangatlah penting.

Gambar 2. MOSH/MOAH LC-GC-Analyzer


