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ANALISIS RHODAMIN B DALAM SAUS CABAI PADA JAJANAN DI 

SEKITAR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 

Abstrak  

Makanan jajanan salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari masyarakat. Saus 

cabai merupakan bahan tambahan yang digunakan penjaja makanan untuk menambah 

cita rasa dan daya tarik jajanan yang dijual. Makanan yang aman dikonsumsi adalah 

yang terbebas dari cemaran fisik, biologis maupun kimia. Penggunaan zat pewarna 

Rhodamin B pada makanan dapat membahayakan jika konsumsi. Banyaknya 

mahasiswa menjadi salah satu alasan penjaja makanan berjualan di sekitar kampus 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tujuan menganalisis  Rhodamin B dalam 

saus cabai pada jajanan di sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta.  Metode 

yang digunakan adalah deskriptif observasional. Sampel penelitian terdiri dari 24 saus 

cabai makanan yang dijajakan di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Analisis Rhodamin B dilakukan di Balai Laboratorium Kesehatan 

Yogyakarta dengan metode kualitatif melalui tahap ekstraksi saus cabai, analisis 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Semua pengujian dilakukan sebanyak 2 kali. Hasil 

penelitian dari 24 sampel yang digunakan penjaja makanan sebanyak 22 penjaja 

(91,6%) menggunakan saus cabai merk Lombok Gandaria. Hasil uji Kromatografi 

Lapis Tipis (KLT) saat dilihat di bawah lampu UV 254 nm  dan 366 nm menunjukan 

bahwa sampel ada noda yang terlihat tetapi jarak tidak sejajar dengan noda dari baku 

pembanding Rhodamin B dan saat dilihat secara visual noda juga tidak berwarna 

merah muda. Berdasarkan nilai Rf sampel tidak sama dengan baku pembanding 

Rhodamin B dan memiliki selisih nilai Rf > 0,2 . Dari hasil nilai Rf sampel negatif 

mengandung zat pewarna Rhodamin B. Kesimpulan dari 24 sampel saus cabai yang 

diambil di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta negatif 

mengandung zat pewarna Rhodamin B. 

 

Kata Kunci : rhodamin b, saus cabai, makanan jajanan 

 

Abstract  

 

Background Food is part of society which cannot be separated. Chili sauce is an 

ingredient addition which is used by sellers to give a better flavor and the product 

enticement. The healthy food to consume must be free from physical, biological and 

chemical contamination. The use of Rhodamin B to give coloron food can be 

dangerous if it is consumed. The researcher conducts this research in Universitas 

Muhmmadiyah Surakarta since there are a lot of street food sellers around the 

campus. Objective To analyzethe Rhodamin B in chili sauce on street food around 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Research method: This study employs 

descriptive observational method. The research samples are 24 chili sauce samples on 
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the street food around the university.The Rhodamin B analysis is conductedinthe 

health laboratory of Yogyakarta using qualitative method with the sauce extraction 

test stage, Thin Layer Chromatography (TLC) analysis. All of tests stated above 

areconducted twice to ensure the result. Result Of 24 samples are used by food 

sellers, there are 22 sellers (91.6%) who uses A brand chili sauce. The results of the 

Thin Layer Chromatography (TLC) test when it was observed under 254 nm and 366 

nm UV lamps shows that the sample has visible stains, but the distance is not parallel 

to the stain from the Rhodamin B standard. Furthermore,when it is visually seen the 

stain is not pink as well. Based on the RF value, the sample is not the same as the 

Rhodamin B standard and has Rf>0,2 difference value. Based on the Rf value, the 

sample does not contains Rhodamin B. Conclusion:The24 sauce samplestaken around 

UniversitasMuhammadiyah Surakarta are testedRhodamin B negative.  

 

Keyword :rhodamin B, chili sauce, street food 

 

1. PENDAHULUAN  

Penggunaan zat tambahan pewarna tekstil pada produk makanan dan minuman masih 

menjadi masalah yang terjadi di Indonesia. Kesadaran pedagang dan masyarakat akan 

pewarna tekstil masih sangat kurang di Indonesia. Alasan menggunakan pewarna 

tekstil dalam produk makanan dan minuman karena dari segi harga relatif lebih 

murah dibandingkan harga pewarna makanan, mudah didapatkan dan hasil lebih 

menarik dibandingkan pewarna makanan. Produk makanan dan minuman yang 

mengandung pewarna tekstil jika dikonsumsi akan mengakibatkan gangguan pada 

kesehatan tubuh konsumen (Judarwanto, 2006).  

Pewarna tekstil yang masih banyak digunakan pada produk makanan dan 

minuman adalah Rhodamin B, merupakan bahan pewarna yang memberikan warna 

merah yang biasanya digunakan pada plastik atau kain. Menurut Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No.1168/Menkes/PER/X/1999 zat tambahan kimia yang dilarang 

seperti Rhodamin B. Bahaya dari Rhodamin B jika dikonsumsi dalam jumlah yang 

banyak dan jangka waktu yang panjang, dapat menimbulkan penyakit tumor, kanker 

pada organ tubuh dan bisa terjadi akumulasi pada tubuh yang dapat menyebabkan 

iritasi (Noviana, 2005). 

Saus merupakan bahan pelengkap yang digunakan sebagai tambahan untuk 

menambah kelezatan makanan, variasi rasa pada makanan, mempertinggi nilai rasa 
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dan memperbaiki penampilan (Minantyo, 2011). Hasil survey Utami dkk (2009) 

ditemukan banyak jajanan pasar yang beredar di enam pasar Kecamatan Laweyan 

Kotamadya Surakarta yang mengandung Rhodamin B yaitu 33,33% di pasar Jungke, 

42,86% di pasar Kadipolo, 25% di pasar Kembang, 22,22% di pasar Kleco, 75% di 

pasar Penumping, 50% di pasar Purwosari. Hasil penelitian identifikasi Rhodamin B 

pada jajanan di empat sekolah dasar sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta 

diketahui dari total 22 sampel jajanan yang mengandung Rhodamin B yaitu 10 

sampel (45,4%) yang terdapat pada saus di tahu/tempe goreng, telur puyuh goreng, 

ayam tepung, bakso kuah (Taufik, 2016).  

Sampel diambil di daerah sekitar kampus Universitas Muhammadiyah 

Surakarta.Tepatnya di Jalan Gatak, Jalan Menco dan Jalan Garuda Mas, karena 

jumlah penjaja makanan yang berjualan jajanan lebih banyak baik penjaja yang 

menetap atau tidak menetap. Jumlah penjaja makanan yang menjual makanan jajanan 

dengan saus cabai sebanyak 28 penjaja makanan, biasanya penjaja berjualan mulai 

pukul 10.00 -21.00 WIB. Berdasarkan hasil survey pendahuluan, banyaknya jumlah 

mahasiswa menjadi salah satu alasan pedagang berjualan di daerah sekitar kampus 

UMS, Sehingga dari latar belakang dan survey pendahuluan maka perlu dilakukan 

penelitian tentang analisis Rhodamin B dalam saus cabai pada jajanan sekitar 

Universitas Muhammadiyah Surakarta.   

 

2. METODE  

2.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi pengambilan sampel saus cabai dilakukan di lokasi penjual makanan jajanan 

yang berada di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun 

lokasi pengambilan sampel dapat dijabarkan seperti berikut : 

1) Makanan jajanan berlokasi di kampus 1 Universitas Muhammadiyah  

Surakarta yang berada di Jalan Garuda Mas dan di Jalan Gatak. 

2) Makanan jajanan berlokasi di kampus 2 Universitas Muhammadiyah  
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Surakarta yang berada di Jalan Garuda Mas dan di Jalan Menco 100 meter dari Jalan 

Raya Garuda Mas. 

3) Makanan jajanan berlokasi di kampus 4 Universitas Muhammadiyah Surakarta 

yang berada di Jalan Garuda Mas. 

Lokasi pengujian sampel saus cabai pada makanan jajanan dilakukan di Balai 

laboratorium Kesehatan daerah Istimewa Yogyakarta.Pemilihan lokasi pengujian 

tersebut adalah karena laboratorium tersebut sudah mempunyai sertifikat KAN 

(Komite Akreditasi Nasional) dan KALK (Komite Akreditasi Laboratorium 

Kesehatan) sehingga diharapkan hasilnya akurat dan terpercaya. 

Waktu pelaksanaan Penelitian pada bulan Oktober 2018 sampai November 2018 

2.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua penjaja makanan jajanan  menetap dan 

tidak menetap yang menggunakan saus cabai di sekitar kampus 1, 2, dan 4 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Populasi dalam penelitian ini relatif kecil 

sehingga sampel dalam penelitian ini menggunakan non probability sampling yaitu 

sampel jenuh yang mana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel (Wijono, 

2007).  

2.3 Cara Pengambilan Sampel 

Melakukan survei pendahuluan pada tanggal 22 September 2018 dengan menghitung 

jumlah makanan jajanan keliling dan menetap yang menggunakan saus cabai di 

sekitar lingkungan kampus 1, 2, dan 4 Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu 

sebanyak 28 penjaja makanan jajanan yang terdiri dari pedagang bakso kuah, bakso 

goreng, batagor, cilok, sempol dan pentol. Sampel yang digunakan pada penelitian ini 

adalah saus cabai pada makanan jajanan yang memenuhi syarat inklusi dan eksklusi 

pada saat survei pendahuluan. Sampel saus cabai yang didapatkan, kemudian 

masukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan dan diberi identitas sampel. 

2.4 Analisis Data 

Cara pengumpulan data yaitu peneliti secara langsung melakukan proses 

pengumpulan data. Data pewarna Rhodamin B  diperoleh dari hasil uji laboratorium 
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dengan cara membeli sampel kemudian dibawa ke Balai Laboratorium Kesehatan 

Daerah Istimewa Yogyakarta dan hasilnya dicatat dalam form. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Profil Penjaja Makanan 

Jumlah penjaja makanan dalam penelitian ini secara keseluruhan berjumlah 24 

penjaja. Penjaja makanan menjajakan jajananya disekitar kampus 1, 2 dan 4 

Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berada di Jalan Garuda Mas, Jalan 

Gatak, dan Jalan Menco. Makanan jajanan yang dijual berupa bakso goreng, bakso 

bakar, bakso kuah, batagor, cilok, sempol, tempura goreng, telur gulung. Profil 

penjaja makanan dilihat dari jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan lama 

berjualan dalam sehari. 

Tabel 1. Profil Penjaja Makanan 

Karakteristik Total 

 N % 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 19 79,2 

Perempuan 5 20,8 

Umur   

20-29 tahun 8 33,3 

30-39 tahun 10 41,7 

40-49 tahun 6 25,0 

Tingkat Pendidikan   

Rendah 10 41,7 

Menengah 14 58,3 

Tinggi 0 0 

Lama Berjualan/hari   

≤7 jam 0 0 

>7 jam 24 100 

  

 Tabel 1 diketahui bahwa jenis kelamin paling banyak dari 24 penjaja makanan 

yang dijadikan sampel adalah laki-laki yaitu sebanyak 19 orang (79,2%) . Rentang 

umur penjaja makanan paling banyak berada pada umur 30-39 tahun, Hal ini 

dikarenakan ketika berada dalam usia tersebut kemampuan dan relasi yang dimiliki 
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oleh seseorang sedang berada dalam usia produktif dalam bekerja (Kemenperin, 

2003). Tingkat pendidikan paling banyak adalah pendidikan menengah yang setara 

dengan SMA/SMK yaitu 14 orang (58,3%)  pendidikan merupakan suatu usaha untuk 

mengembangkan suatu kepribadian dan kemampuan setiap individu itu sendiri 

(Depdiknas,2003). Berdasarkan lama berjualan dalam sehari para penjaja makanan 

berjualan lebih dari 7 jam, dengan waktu lama berjualan tersingkat  8  jam dan 

terlama adalah 11 jam. Jam kerja di Indonesia menurut Kemenperin (2003) adalah 7 

jam kerja dalam sehari selama seminggu, apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja 

tersebut maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur ini 

berlaku hanya untuk pegawai negeri/swasta dan buruh, akan tetapi ketentuan waktu 

kerja jam lembur tidak berlaku bagi sektor usaha. 

3.2 Karakteristik Sampel 

Saus cabai yang baik memiliki warna merah kekuningan cerah yang dihasilkan dari 

tomat dan cabai ini menandakan saus cabai dengan kualitas yang baik, memiliki 

konsistensi kekentalan sedang, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer (Koswara, 

2009) memiliki aroma segar khas cabai yang berarti pengolahannya menggunakan 

bahan baku yang baik dan segar, karakter saus yang baik adalah tidak terlihatnya 

bahan-bahan penyusun dari saus cabai dan tidak terdapatnya bahan atau partikel 

pengganggu seperti kerikil, rambut  (Saleh, 2002). 

Tabel 2. Karakteristik Saus Cabai 

No Merk Gambar 

Total Karakteristik 

(Aroma,Kondisi dan 

Keketalan) 
N % 

1 A 

 

22 91,6 - Aroma khas saus 

cabai 

- Tidak Terlihat 

Penyusun Lain 

- Sedikit Cair 

2 B 

 

1 4,2 - Aroma khas saus 

cabai 

- Tidak Terlihat 

Penyusun Lain 

- Kental 
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3 C 

 

1 4,2 - Aroma khas saus 

cabai 

- Tidak Terlihat 

Penyusun Lain 

- Kental 

  

Tabel 2 diketahui bahwa merk saus cabai yang banyak digunakan oleh penjaja 

makanan adalah Lombok Gandaria sebanyak 22 penjaja (91,6%). Beberapa alasan 

pemilihan merk ini karena sudah terbiasa menggunakan merk A, mudah ditemui, 

rasanya lebih enak dan harganya yang relatif lebih murah. Berdasarkan survey Lewi 

(2015) merk saus cabai A merupakan produk strandar SNI dan harganya kompetitif 

dengan produk kualitas sejenisnya. Dari ketiga sampel saus cabai yang digunakan 

penjaja makanan memang memiliki keunggulan produk lebih baik dibandingkan 

dengan produk dengan merk saus cabai lainnya dan sudah memiliki label BPOM 

pada kemasannya. Berdasarkan hasil wawancara mengenai saus cabai yang 

digunakan oleh 23 penjaja membeli dalam kemasan plastik dan 1 penjaja dengan 

kemasan botol. Berdasarkan hasil kuisioner penjaja makanan disekitar Universitas 

Muhammadiyah Surakarta setiap membeli saus cabai selalu memperhatikan tanggal 

kadaluarsanya dan melihat adanya label BPOM pada kemasan saus cabai. Dari hasil 

kuisioner yang diberikan kepada penjaja makanan tentang pengetahuan pedagang 

tentang zat pewarna makanan sudah cukup baik hanya saja ada 10 pedagang makanan 

yang belum bisa membedakan zat pewarna makanan buatan maupun alami. 

Tabel 2 diketahui bahwa karakteristik saus cabai dilihat dari segi aroma, zat 

penyusun lain, dan tekstur. Aroma yang dimiliki khas saus cabai. Zat penyusun lain 

pada saus cabai tidak ada. Tekstur pada saus cabai yaitu kental dan ada yang sedikit 

cair. Saus yang digunakan dari 24 penjaja makanan semua menggunakan saus yang 

dijual di pasaran, hanya saja  10 penjaja yang meraciknya kembali dengan bahan-

bahan tambahan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, garam dan gula.  
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3.3 Identifikasi Pewarna Rhodamin B pada Saus Cabai Makanan Jajanan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kandungan Rhodamin B pada 

saus cabai jajanan yang beredar di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode sampling yang digunakan 

adalah purposive sampling. Sebanyak 24 sampel  saus cabai diambil dari penjaja 

makanan disekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan berbagai macam 

merk. Menganalisis sampel dilakukan di Laboratorium Kesehatan Yogyakarta. 

Sampel kemudian diekstraksi untuk diambil zat warna Rhodamin B dengan metode 

KLT.  

Tabel 3. Hasil Uji Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

No Pengamatan Visual 
Spektrofotometer UV 

254 nm dan 366 nm 

Rhodamin 

B 

1 

 

Ada noda (spot) yang terlihat 

tetapi tidak sejajar dengan noda 

(spot) dari baku pembandingnya 

Rhodamin B dan fluoresensinya 

berwarna berbeda dari baku 

pembanding di bawah sinar UV 

- 

2 

 

Ada noda (spot) yang terlihat 

tetapi tidak sejajar dengan noda 

(spot) dari baku pembandingnya 

Rhodamin B dan fluoresensinya 

berwarna berbeda dari baku 

pembanding di bawah sinar UV 

- 

3 

 

Ada noda (spot) yang terlihat 

tetapi tidak sejajar dengan noda 

(spot) dari baku pembandingnya 

Rhodamin B dan fluoresensinya 

berwarna berbeda dari baku 

pembanding di bawah sinar UV 

- 
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Tabel 3 merupakan hasil KLT dari sampel 1 sampai 24  yang menunjukkan 

bahwa saat KLT dilihat secara visual dan dengan Spektrofotometer UV 254 nm  dan 

366 nm. Noda sampel pada KLT saat dilihat di bawah lampu UV 254 nm 

menunjukan bahwa sampel ada noda yang terlihat tetapi jarak tidak sejajar dengan 

noda dari baku pembandingnya Rhodamin B dan memiliki warna berbeda dari baku 

pembanding di bawah sinar UV 254 nm maupun 366 nm. Saat dilihat secara visual 

noda juga tidak berwarna merah muda. 

Tabel 4. Nilai RF Masing-Masing Sampel 

Sampel Visual 

Deteksi Lampu 

UV RF 
Hasil 

Rhodamin B 
254 nm 366 nm 

Baku 

Pembanding 

Merah 

Muda 

Orange Orange 0,90  

Sampel 1 Orange - - 0,30 - 

Sampel 2 Orange - - 0,40 - 

Sampel 3 Orange - - 0,40 - 

Sampel  4 Orange - - 0,40 - 

Sampel 5 Orange - - 0,40 - 

Sampel 6 Orange - - 0,40 - 

Sampel 7 Orange - - 0,40 - 

Sampel 8 Orange - - 0,40 - 

Sampel 9 Orange - - 0,40 - 

Sampel 10 Orange - - 0,40 - 

Sampel 11 Orange - - 0,40 - 

Sampel 12 Orange - - 0,40 - 

Sampel 13 Orange - - 0,40 - 

Sampel 14 Orange - - 0,40 - 

Sampel 15 Orange - - 0,40 - 

Sampel 16 Orange - - 0,40 - 

Sampel 17 Orange - - 0,30 - 

Sampel 18 Orange - - 0,30 - 

Sampel 19 Orange - - 0,30 - 

Sampel 20 Orange - - 0,40 - 

Sampel 21 Orange - - 0,30 - 

Sampel 22 Orange - - 0,30 - 

Sampel 23 Orange - - 0,30 - 

Sampel 24 Orange - - 0,30 - 
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Tabel 4 menujukkan nilai Rf dari masing-masing sampel dimana nilai Rf 

sampel dibandingkan dengan baku pembanding yaitu Rhodamin B. Menurut Depkes 

(1988) hasil Rf dinyatakan positif bila warna bercak antara sampel dan baku 

pembanding sama dan harga Rf antara sampel dengan baku pembanding sama atau 

saling mendekati dengan selisih harga ≤ 0,2 , Sampel 1 memiliki Rf 0,30 dan baku 

pembanding memiliki Rf 0,90 selisih Rf pada sampel 1 dengan baku pembanding 

yaitu 0,60 maka sampel 1 memiliki nilai Rf >0,2. Hasil pemeriksaan didapatkan 

sampel 1 sampai 24 tidak memiliki nilai Rf yang sama sehingga sampel dikatakan 

negatif mengandung zat pewarna Rhodamin B. 

Hasil identifikasi zat pewarna Rhodamin B dalam saus cabai pada penjaja 

makanan disekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah negatif mengandung 

Rhodamin B. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian (Taufik, 2016) 

dengan judul “Identifikasi Rhodamin B dan Persepsi Siswa Terhadap Jajanan Di 

Sekolah Dasar Sekitar Kampus UMS” diketahui dari total 22 sampel jajanan yang 

mengandung Rhodamin B yaitu 10 sampel (45,4%) jajanan yang positif mengandung 

Rhodamin B saus yang digunakan pada jajanan tahu/tempe goreng, bakso kuah, ayam 

tepung, telur puyuh goreng. Hasil survey Putra dkk (2014) menyatakan bahwa saus 

cabai yang digunakan pada jajanan di SD Negeri kecamatan Padang Utara sebanyak 

10 sampel (40%) mengandung Rhodamin B. 

Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penjaja makanan di sekitar 

Universitas Muhammadiyah Surakarta telah mengetahui penggunaan pewarna 

makanan yang tepat. Pengetahuan pedagang tentang zat pewarna makanan sudah 

cukup baik hanya saja ada 10 pedagang makanan yang belum bisa membedakan zat 

pewarna makanan buatan maupun alami, hal ini dimungkinkan karena penjaja 

makanan disekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta sudah diberikan edukasi 

tentang hygiene sanitasi pada penelitian Wardani (2018) yang berjudul dan rata-rata 

tingkat pendidikan penjaja makanan di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah 

Surakarta tingkat pendidikan menengah yang setara dengan SMA/SMK yaitu 14 



11 
 

orang (58,3%) pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan suatu 

kepribadian dan kemampuan setiap individu itu sendiri (Depdiknas, 2003). 

Dari hasil kuisioner semua penjaja makanan saat membeli saus cabai selalu 

memperhatikan label BPOM pada kemasan dan tanggal kadaluarsa. Saus cabai yang 

baik memiliki warna merah kekuningan cerah yang dihasilkan dari tomat dan cabai 

ini menandakan saus cabai dengan kualitas yang baik, memiliki konsistensi 

kekentalan sedang, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer (Koswara, 2009) 

memiliki aroma segar khas cabai yang berarti pengolahannya menggunakan bahan 

baku yang baik dan segar, karakter saus yang baik adalah tidak terlihatnya bahan-

bahan penyusun dari saus cabai dan tidak terdapatnya bahan atau partikel pengganggu 

seperti kerikil, rambut  (Saleh, 2002).  

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada 24 sampel saus cabai, dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Sampel saus cabai yang digunakan oleh penjaja makanan menggunakan merk saus 

cabai A sebanyak 22  pedagang (91,6%). 

2. Saus cabai yang digunakan oleh penjaja makanan semua negatif mengandung zat 

pewarna Rhodamin B. 

3. Saus cabai yang digunakan thayyib karena tidak mengandung zat pewarna 

Rhodamin B. 
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