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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kita hidup di dunia ini dilengkapi dengan lima indra yaitu penglihatan, 

pendengaran, sentuhan, perasa dan pembau. Dunia visual menggunakan indra 

penglihatan yang biasanya digunakan dalam mendeteksi objek pertama dan 

peristiwa di sekitarnya. Proses melihat termasuk dalam kegiatan co-operasi. 

Pertama kegiatan co-operasi tersebut dideteksi oleh mata kemudian akan 

diteruskan ke otak untuk ditafsirkan. Dari tafsiran tersebut muncullah pengakuan 

gerakan, lokasi objek, hubungan obyek dengan lingkungan, dan intensitas kualitas 

cahaya serta penampilan objek atau peristiwa dalam adegan visual tersebut. 

Makanan dengan bentuk, warna dan mutu bahan pangan yang baik akan membuat 

otak kita berfikir tentang rasa dan keinginan untuk memakannya atau tidak 

memakannya (MacDougall, 2002). 

Penentuan mutu bahan makanan pada umumnya sangat tergantung pada 

beberapa faktor di antaranya; cita rasa, warna, tekstur dan nilai gizinya. 

Disamping itu terdapat faktor lain, misalnya sifat mikrobiologi, tetapi sebelum 

faktor-faktor yang lain dipertimbangkan secara visual, faktor warna tampil lebih 

dahulu dan kadang-kadang sangat menentukan. Suatu bahan yang dinilai bergizi, 

enak, dan teksturnya sangat baik tidak akan dimakan apabila memiliki warna yang 

tidak sedap dipandang atau memberi kesan telah menyimpang dari warna yang 

seharusnya. Penerimaan warna suatu bahan berbeda-beda tergantung dari faktor 
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alam, geogafis, dan aspek sosial masyarakat penerima. Selain faktor yang ikut 

menentukan mutu, warna juga dapat digunakan sebagai indikator kesegaran atau 

kematangan. Baik tidaknya cara pencampuran atau cara pengolahan dapat ditandai 

dengan adanya warna yang seragam arau merata (Winarno, 1988). 

Penampilan makanan, termasuk warnanya, sangat berpengaruh untuk 

menggugah selera. Penambahan zat pewarna pada makanan bertujuan agar 

makanan lebih menarik. Zat pewarna sendiri secara luas digunakan diseluruh 

dunia. Di Indonesia, sejak dahulu orang banyak menggunakan pewarna makanan 

tradisional yang berasal dari bahan alami, misalnya kunyit untuk warna kuning, 

daun suji untuk warna hijau dan daun jambu untuk warna merah. Pewarna alami 

ini aman dikonsumsi namun mempunyai kelemahan, yakni ketersediaannya 

terbatas dan warnanya tidak homogen sehingga tidak cocok digunakan untuk 

industri makanan dan minuman. Kemajuan teknologi pangan memungkinkan zat 

pewarna dibuat secara sintetis. Dalam jumlah yang sedikit, suatu zat kimia dapat 

memberi warna yang stabil pada produk pangan. Dengan demikian produsen 

dapat menggunakan lebih banyak pilihan warna untuk menarik perhatian 

konsumen. 

Pemerintah telah mengatur penggunaan zat pewarna dalam makanan. 

Namun demikian masih terdapat produsen makanan, terutama pengusaha kecil, 

yang menggunakan zat-zat pewarna yang dilarang dan berbahaya bagi kesehatan, 

misalnya Rhodamin B sebagai pewarna untuk tekstil atau cat yang pada umumnya 

mempunyai warna yang lebih cerah, lebih stabil dalam penyimpanan, harganya 

lebih murah dan produsen pangan belum menyadari bahaya dari pewarna tersebut. 
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Sebenarnya konsumen tidak perlu khawatir karena semua badan pengawas obat 

dan makanan di dunia secara kontinue memantau dan mengatur zat pewarna agar 

tetap aman dikonsumsi. Jika ditemukan adanya potensi risiko terhadap kesehatan, 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan mengevaluasi pewarna 

tersebut dan menyebarkan informasinya ke seluruh dunia. Pewarna yang terbukti 

mengganggu kesehatan, seperti mempunyai efek racun, berisiko merusak organ 

tubuh dan berpotensi memicu kanker, akan dilarang untuk digunakan. 

Pewarna sintetis masih sangat diminati oleh para produsen makanan. 

Alasannya, harga pewarna sintetis jauh lebih murah dibandingkan dengan 

pewarna alami. Selain itu, pewarna sintetis memiliki tingkat stabilitas yang lebih 

baik, sehingga warnanya tetap cerah meskipun sudah mengalami proses 

pengolahan dan pemanasan. Berbeda dengan pewarna sintetis, pewarna alami 

mudah mengalami pemudaran pada saat diolah dan disimpan. Namun 

kenyataanya zat pewarna sintetis lebih sering digunakan. Hal ini dapat dilihat dari 

jenis pewarna yang digunakan pada cendol. Pewarna yang banyak ditambahkan 

dalam pembuatan cendol adalah jenis pewarna sintetis yang mengandung 

Rhodamin B. Ternyata penjual menambahkan zat berbahaya tersebut agar cendol 

menjadi lebih awet dan lebih kenyal. Zat warna sintetis tersebut merupakan zat 

warna yang dilarang untuk makanan dan dinyatakan sebagai bahan berbahaya 

menurut Surat Keputusan Dirjen POM No. 00386/C/SK/II/90 tentang perubahan 

lampiran Permenkes No. 239/Men.Kes/PER/V/85 mengenai zat warna tertentu 

yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya bagi kesehatan, karena zat warna ini 

seharusnya digunakan sebagai pewarna produk tekstil. 
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Menurut penelitian Sriyanti (2006), keberadaan Rhodamin B pada terasi di 

kabupaten Rembang diperoleh 5 sampel (50%) terasi bermerk dan 5 sampel (50%) 

tidak bermerk  positif mengandung Rhodamin B. Kemasan terasi bermerk  yang 

positif dan negatif Rhodamin B hampir sama, yaitu kemasan satu lapis (plastik 

bening) atau beberapa lapis. Kemasan terasi tidak bermerk semua sama, 

menggunakan daun pisang kering. Perlu adanya sosialisasi kepada produsen dan 

masyarakat tentang bahaya dan pelarangan Rhodamin B untuk makanan. 

Disarankan kepada produsen agar mengganti Rhodamin B dengan pewarna yang 

diizinkan dalam makanan. Perlu adanya pengawasan dan tindakan hukum yang 

tegas dari instansi yang berwenang agar tidak terjadi penyalahgunaan Rhodamin 

B. 

Menurut penelitian Hastomo (2008), Rhodamin B dan Methanyl Yellow 

dalam jelly yang berwarna merah dan kuning di pasar kecamatan Jebres yang 

diperjualbelikan di pasar kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta diduga 

mengandung zat pewarna Rhodamin B dan Methanyl Yellow . Begitu juga dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Budianto (2008), Rhodamin B dalam saos cabe 

giling yang berwarna merah di pasar kecamatan Laweyan Kotamadya Surakarta 

diduga mengandung zat pewarna Rhodamin B. 

Dari uraian di atas maka peneliti ingin mengajukan penelitian dengan 

judul “Analisis Zat Pewarna Rhodamin B pada Cendol yang dijual Di Pasar 

Wilayah Surakarta”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya masalah dan untuk mempermudah 

pemahaman dalam penelitian ini maka masalah dibatasi sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian adalah cendol yang dijual di pasar wilayah Surakarta 

(pasar Legi, pasar Nusukan, pasar Mojosongo, pasar Klewer, pasar 

Sidodadi) 

2. Obyek penelitian adalah zat pewarna Rhodamin B 

3. Parameter penelitian adalah  

Uji laboratorium untuk meneliti adanya kandungan zat pewarna Rhodamin 

B pada sampel cendol yang dijual di pasar wilayah Surakarta  

 

C. Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah zat pewarna Rhodamin B pada cendol yang dijual di pasar wilayah 

Surakarta? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui adanya kandungan zat pewarna Rhodamin B pada cendol 

yang dijual di pasar wilayah Surakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 
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1. Sebagai informasi bagi konsumen untuk mengetahui keamanan 

mengkonsumsi cendol. 

2. Memberikan informasi dan bahan masukan bagi Dinas Kesehatan, Badan 

POM, Dinas Pengelola Pasar Daerah Surakarta tentang pemakaian zat 

pewarna pada cendol yang dijual di pasar wilayah Surakarta.  

3. Menambah pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat tentang zat pewarna 

Rhodamin B. 

4. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain bila ingin mengadakan penelitian 

lebih lanjut tentang zat pewarna pada makanan dan cendol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




