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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

   Makanan merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan merupakan 

kebutuhan pokok didalam kehidupan makhluk hidup. Karena dengan adanya 

makanan makhluk hidup dapat memperoleh zat-zat yang berguna bagi 

kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu sendiri. 

Makanan yang kita makan tidak harus dengan tampilan yang menarik, yang 

terpenting didalam makanan tersebut terdapat kandungan-kandungan yang baik 

untuk tubuh. Selain harus memenuhi nilai gizi makanan juga harus sehat dan 

aman. Wikanta (2010) mengungkapkan bahwa pada umumnya masyarakat jika 

memasak bahan makanan lebih berorientasi pada cita rasa, tekstur dan tampilan 

bahan makanan, sehingga aspek utama untuk meyediakan bahan makanan yang 

sehat dan aman terabaikan. Jadi selain memperhatikan faktor cita rasa, tekstur dan 

tampilan bahan makanan masyarakat harus juga melihat tentang kesehatan dan 

keamanan dari bahan makanan itu sendiri serta sifat mikrobiologis yang 

terkandung dalam makanan tersebut. 

   Saat ini semakin marak penganan-penganan yang beraneka ragam yang 

dijual dihampir setiap sudut tempat. Usaha pelayanan makanan dalam bentuk 

pedagang kaki lima atau pedagang makanan ringan ataupun makanan berat 

(makanan yang mengandung banyak karbohidrat) cenderung meningkat di daerah 

perkotaan atau tempat-tempat keramaian dan kesemuanya itu sangat digemari 
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oleh masyarakat. Akan tetapi jarang sekali masyarakat yang memperhatikan nilai 

gizi dan kandungan dari makanan-makanan tersebut sehingga menimbulkan 

dampak penyakit kepada masyarakat. Para pedagang sering pula memproduksi 

makanan dengan harga yang relatif murah dengan mengesampingkan kandungan 

gizi dan keamanan dari makanan yang mereka produksi. Walaupun begitu, masih 

banyak pula pedagang yang dengan sengaja menambahkan bahan tambahan 

makanan yang dilarang dan dapat menimbulkan efek yang negatif bagi 

pengkonsumsinya. Hal tersebut dilakukan oleh pedagang untuk mendapatkan 

keuntungan bagi dirinya sendiri dan mengesampingkan keselamatan dan 

kesehatan konsumennya (Cahyadi, Wisnu, 2008). 

   Data nasional yang ada pada tahun 2002 tentang kualitas makanan jajanan 

yang tidak layak dikonsumsi didapatkan hasil 28% terkontaminasi mikroba 

pathogen dan 14% terkontaminasi senyawa kimia. Tahun 2003 didapatkan hasil 

26,5% terkontaminasi mikroba pathogen dan 3% terkontaminasi senyawa kimia. 

Tahun 2004 (januari hingga agustus) didapatkan hasil 16% terkontaminasi 

mikroba pathogen dan 2% terkontaminasi senyawa kimia (BPOM,2004 dalam 

Suwondo,2004). Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh street food project 

menunjukkan bahwa pedagang makanan jajanan masih banyak yang 

menggunakan bahan pewarna buatan kedalam dagangannya seperti Rhodamin B, 

Methanil yellow, dan Amaranth. Dan sekitar 24% makanan yang dijual oleh 

pedagang dipinggir jalan positif menggandung Rhodamin B (Chahaya, 2003). 

Menurut WHO makanan jajanan di Indonesia tidak menerapkan standar yang 

direkomendasikan oleh organisasi kesehatan sedunia (WHO). Selain itu makanan 
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jajanan anak sekolah selama sedikitnya 19.465 jenis makanan yang dijadikan 

sampel dalam pengujian tersebut ditemukan  185 item mengandung bahan 

pewarna berbahaya, 94 item mengandung boraks, 74 item mengandung formalin 

dan 52 item mengandung benzoate atau pengawet yang mana kesemuanya 

ditemukan dalam makanan dengan kadar yang berlebih (Maryani, 2010). Menurut 

Femelia, 2009 menerangkan bahwa minuman dan makanan kecil atau jajanan 

sering menggunakan pewarna dalam pembuatannya agar terlihat cantik dan 

menarik. Zat pewarna ada yang diizinkan dan ada yang dilarang untuk digunakan 

dalam proses pemasakan atau pemproduksian, sekalipun ada pewarna yang 

diizinkan dan ada yang dilarang untuk digunakan dalam masakan. Namun, 

sekalipun ada pewarna yang diizinkan penggunaannya tetap harus berhati-hati, 

jangan sampai berlebihan atau melebihi ambang batas yang telah ditetapkan agar 

tidak berakibat buruk untuk kesehatan. 

   Femelia (2009), mengemukakan bahwa sebanyak 60% pabrik keripik 

balado dikecamatan pakayumbuh barat positif menggunakan zat pewarna yang 

dilarang dan 40% lainnya menggunakan zat pewarna makanan yang diizinkan. 

Pada sebuah berita yang disiarkan oleh Reportase Investigasi TransTV pada 4 

maret 2012 mengemukakan bahwa, salah satu bahan berbahaya yang digunakan 

dalam produksi keripik pedas adalah dedak yang ditambahkan dengan bubuk 

cabai. Penggunaan dedak pada keripik pedas tentu berbahaya bagi kesehatan jika 

dikonsumsi. Dedak yang diambil langsung dari pengolahan beras tanpa diolah 

terlebih dahulu maka kebersihan dan higienitas dari dedak tersebut sangat tidak 

terjamin. Efek jangka pendek bisa terkena diare atau gangguan pencernaan. 
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Sedangkan efek jangka panjangnya bisa timbul apabila terdapat zat – zat lain yang 

tercampur misalnya pestisida, zat – zat tersebut mempunyai efek pada ginjal dan 

hati. Selain penambahan dedak dalam proses pembuatan keripik pedas juga 

ditambahkan balsem untuk menambahkan sensasi rasa pedas, pijer atau boraks 

yang digunakan sebagai pengawet dan pewarna tekstil Wantex dan gula sodium. 

 Berdasarkan dari penelitian ini, banyak sekali materi-materi atau hasil-

hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Oleh karena itu, 

proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber belajar dalam 

proses perencaan pembelajaran SMP. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan penelitian dengan 

judul “Pengujian Rhodamin B, Karmeiosin, dan Benzoat Pada Berbagai 

Merk Produk Keripik Pedas Yang Dijual Di Pasaran Kota Malang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada uraian yang terdapat pada latar belakang, dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Adakah bahan rhodamin b, karmeiosin, dan benzoat yang ditambahkan 

pada berbagai merk produk keripik pedas yang dijual dipasaran ? 

2. Berapakah bahan rhodamin b, karmeiosin, dan benzoat yang ditambahkan 

pada berbagai  merk produk keripik pedas yang dijual dipasaran ? 

3. Bagaimanakah kadar rhodamin b, karmeiosin, dan benzoat yang 

ditambahkan pada berbagai merk produk keripik pedas yang dijual 

dipasaran bila dibandingkan dengan standart batas penggunaan maksimal 
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yang telah  ditetapkan dalam Permenkes RI No. : 

722/MENKES/PER/X/88 ? 

4. Bagaimanakah proses dan hasil penelitian ini apabila dimanfaatkan 

sebagai bahan perencanaan pembelajaran beserta lampirannya pada mata 

pelajaran biologi SMP kelas VIII dalam bidang kajian kegunaan bahan 

kimia dalam kehidupan sehari - hari? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengidentifikasi ada tidaknya bahan rhodamin b, karmeiosin, dan 

benzoat yang ditambahkan pada berbagai merk produk keripik pedas yang 

dijual dipasaran. 

2. Untuk mengidentifikasi kadar rhodamin b, karmeiosin, dan benzoat yang 

ditambahkan pada berbagai merk produk keripik pedas yang dijual 

dipasaran. 

3. Untuk mengidentifikasi kadar rhodamin b, karmeiosin, dan benzoat pada 

berbagai merk produk keripik pedas yang dijual dipasaran bila 

dibandingkan dengan standart batas penggunaan maksimal yang telah 

ditetapkan dalam Permenkes RI No. : 722/MENKES/PER/X/88. 

4. Untuk mengembangkan proses dan hasil penelitian ini menjadi bahan 

perencanaan pembelajaran beserta lampirannya pada mata pelajaran 

biologi SMP kelas VIII dalam bidang kajian kegunaan bahan kimia dalam 

kehidupan sehari - hari? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi dunia pendidikan yaitu dari hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai perencanaan pembelajaran biologi smp kelas VIII 

semester dua dalam bidang kajian memahami kegunaan bahan kimia 

dalam kehidupan sehari – hari.  

2. Manfaat bagi masyarakat ialah sebagai informasi tentang keamanan 

pangan khususnya keripik pedas serta memberikan informasi mengenai 

kandungan – kandungan bahan tambahan makanan yang terkandung 

didalam keripik pedas.  

3. Serta memberikan informasi bagi pemerintah khususnya dinas terkait yaitu 

Badan POM mengenai kandungan bahan tambahan makanan yang terdapat 

dalam keripik pedas, untuk dapat ditindak lanjuti. 

 

1.5 Batasan Masalah 

1. Dalam penelitian ini jenis keripik yang digunakan adalah keripik pedas 

yang memiliki merk tertentu. 

2. Keripik pedas yang diteliti adalah keripik pedas yang dijual di area 

kampus universitas muhammadiyah malang. 

3. Bahan Pewarna yang diuji dalam penelitian ini adalah pewarna sintetik 

Carmeiosine dan Rhodamin B. 

4. Bahan pengawet yang diuji dalam penelitian ini adalah pengawet benzoat. 
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1.6 Definisi Istilah 

1. Kadar adalah jumlah hasil pengukuran atau presentase mengenai gejala 

tertentu yang terdapat pada populasi tertentu dan di keadaan dan jangka 

waktu tertentu (Kamus besar bahasa indonesia (online), 2013) 

2. Bahan Tambahan Makanan (BTM) atau sering pula disebut Bahan 

Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan kedalam 

makanan untuk mempengaruhi sifat ataupun bentuk makanan (Yuliarti, 

2007) 

3. Makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang dijual oleh 

pedagang kaki lima di jalanan dan tempat – tempat keramaian umum lain 

yang langsung dimakan atau dikonsumsi kemudian tanpa pengolahan dan 

persiapan lebih lanjut (Hartono dkk, 2006). 

 


