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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kerupuk merupakan jenis makanan yang banyak disukai oleh anak-anak 

hingga dewasa dan harganya terjangkau kalangan ekonomi lemah. Kerupuk 

terbuat dari tepung terigu atau tepung beras dan singkong dicampur dengan air 

menjadi adonan kemudian ditambahkan bumbu rempah-rempah, dan biasanya 

juga para produsen menambahkan bahan makanan untuk menarik perhatian 

konsumen seperti antioksidan, antikempal, pengasam, pemanis buatan, pemutih, 

penambah gizi, pengawet, pengemulsi, pengeras, penyedap rasa, aroma, pewarna 

serta bahan tambahan lain (Saparinto, 2006). Menurut Peraturan Menkes RI, 

Nomor 722/Menkes/Per/88 tentang bahan tambahan makanan yang menyebutkan 

bahwa ada 10 bahan tambahan makanan yang dilarang yaitu diantaranya pewarna 

sintetik seperti Rhodamin B. 

 Pewarna makanan terdiri dari 2 macam yaitu pewarna alami dan pewarna 

sintetik. Beberapa jenis pewarna alami yang dikenal yaitu daun pandan untuk 

warna hijau dan kunyit untuk warna kuning (Cahyadi, 2006). Sedangkan zat 

pewarna sintetik biasanya digunakan sebagai bahan tambahan pada makanan 

misalnya Rhodamin B yang merupakan pewarna yang digunakan untuk pewarna 

industri. Produsen dapat menjual bebas zat pewarna industry dipasaran salah 

satunya Rhodamin B yang sering kali ditambahkan pada makanan serta minuman, 

sedangkan menurut hasil penelitian zat pewarna industry tersebut bersifat racun 

dan dapat menghambat pertumbuhan bahkan dalam jangka panjang dapat 

menyebabkan kanker (bersifat karsinogenik) (Sugiyatmi, 2008). 

 Rhodamin B merupakan zat warna sintetik yang umum digunakan sebagai 

pewarna tekstil. Menurut peraturan pemerintah RI No.28, tahun 2004, Rhodamin 

B merupakan zat warna tambahan yang dilarang penggunaanya dalam produk-

produk pangan. Rhodamin B dapat menyebabakan iritasi saluran pernafasan, 

iritasi kulit, iritasi pada mata, iritasi pada saluran pencernaan, keracunan, 

gangguan hati dan dapat menyebabkan kanker. Zat warna Rhodamin B walaupun 

telah dilarang penggunaannya ternyata masih ada produsen yang sengaja 
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menambahkan zat warna Rhodamin B pada produknya untuk menarik perhatian 

konsumen (Judarwanto, 2009). Rhodamin B memiliki LD50sebesar 89,5mg/kg jika 

diinjeksikan pada tikus secara intravena (Merck Index, 2006). 

 Dari hasil Penelitian yang dilakukan Jurusan Teknologi Pangan di Fakultas 

Teknologi Industri (FTI) UPN Veteran Jawa Timur bekerjasama dengan Lembaga 

Perlindungan Konsumen Surabaya (LPKS) dengan mengambil sampel 11 jenis 

kerupuk dari pedagang di kota Sidoarjo, 24 jenis jeli dari supermarket di Sidoarjo, 

dan delapan jenis minuman ringan dari pedagang di kota dan pinggiran Kota 

Sidoarjo. Hasilnya terbukti bahwa zat pewarna merah dan kuning pada kerupuk 

mengandung zat Tartazine dan Rhodamin B dalam dosis 5-9 mg/kg. 

 Informasi diatas menunjukan bahwa zat pewarna Rhodamin B masih sering 

digunakan pada makanan dan setelah melakukan survei di Dinkes Kota Malang, 

diketahui bahwa Dinkes Malang belum pernah melakukan penelitian tentang zat 

warna Rhodamin B pada Kerupuk Singkong yang berada di Pasar Kota Malang 

yaitu di Pasar Besar, Pasar Sukun, dan Pasar Kedungkandang, sehingga peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang kandungan Rhodamin B pada kerupuk 

tersebut. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di pasar tersebut 

terlihat banyak pedagang yang menjual kerupuk singkong yang berwarna merah 

terang. Makanan ringan kerupuk tersebut diduga menggunakan pewarna tekstil 

yaitu Rhodamin B. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk 

membuktikan keberadaan zat warna tekstil yaitu Rhodamin B pada makanan 

ringan kerupuk singkong, dan untuk membuktikannya penulis akan menggunakan 

metode Kromatografi Lapis Tipis dan Densitometri untuk mengidentifikasi suatu 

senyawa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

Apakah terdapat zat pewarna sintetik Rhodamin B dalam Makanan Ringan 

Kerupuk Singkong yang dijajakan di Pasar Besar, Pasar Sukun, dan Pasar 

Kedungkandang Kota Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya zat pewarna sintetik 

Rhodamin B dalam makanan ringan kerupuk singkong yang berada di pasar Besar, 

Pasar Sukun, dan Pasar Kedungkandang di Kota Malang dengan metode 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan Densitometri. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi tentang adanya zat warna sintetik Rhodamin B yang 

berbahaya pada kerupuk singkong yang berada di pasar. 

2. Bagi Penulis 

a. Memperluas wawasan penulis tentang adanya zat warna sintetik Rhodamin 

B pada kerupuk singkong dan efeknya jika dikonsumsi dalam jangka 

panjang dapat menyebabkan kanker. 

b. Mempertajam berfikir secara kritis, logis, dan analitis. 

c. Melatih kemampuan dalam menulis karya ilmiah secara komprehensif. 

d. Melatih kemandirian dalam mengembangkan karier ilmiah. 

e. Mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi, berkarya di masyarakat atau 

dunia kerja. 

 

 

 

 


