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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

 Makanan tradisional Indonesia mempunyai kekayaan ragam yang luar biasa. 

Baik macam, bentuk, warna, serta aroma sesuai dengan budaya masyarakat 

Indonesia. Meningkatnya kemajuan perkembangan teknologi di era zaman 

sekarang, menambah besarnya permintaan konsumen akan kebutuhan pokok 

sehari-hari. Menyebabkan industri makanan dan minuman saling bersaing untuk 

menarik perhatian konsumen, menambahkan zat tambahan makanan atau food 

additive dalam produknya. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dari 

produknya. 

  Keamanan makanan penting diperhatikan agar menjaga tubuh tetap sehat. 

Makanan buah saja harus mempunyai nilai gizi tinggi, tetapi juga harus bebas dari 

bahan kimia berbahaya seperti pewarna berbahaya, boraks dan mikroorganisme 

patogen dalam makanan E-coli and total cemaran mikroba dalam batas aman 

(Winarno, 2004). Dalam hal ini, masalah keamanan pangan perlu ditangani secara 

bersama baik oleh pemerintah, produsen, maupun konsumen. Produsen pangan 

bertanggung jawab untuk mengendalikan keamanan pangan yang dihasilkan, 

Konsumen bertanggung jawab untuk memantau keamanan pangan yang ada 

disekitarnya, sedangkan pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan 

mengawasi keamanan pangan yang beredar di masyarakat.  

  Salah satu kriteria dasar untuk menentukan kualitas makanan yaitu warna. 

Warna menimbulkan banyak pengaruh terhadap konsumen dalam memilih suatu 

makanan atau minuman. Sehingga produsen makanan sering menambahkan 

pewarna dalam produksinya. Bahan pewarna yang berperan sebagai Bahan 

Tambahan Makanan (BTM) menjadi semakin penting sejalan dengan kemajuan 

teknologi produk bahan tambahan pangan sintetis (Cahyadi, 2008). 

 Makanan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam kehidupan 

sehari-hari manusia tidak terlepas dari makanan. Sebagai kebutuhan dasar 

makanan tersebut harus mengandung zat gizi untuk dapat memenuhi fungsinya 
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dan aman dikonsumsi karena makanan yang tidak aman dapat menimbulkan 

gangguan kesehatan bahkan keracunan (Sjahmien, 1992). 

 Salah satu makanan yang mengandung zat gizi dan menyehatkan adalah 

tahu. Tahu berasal dari Cina, tetapi popular di masyarakat Indonesia. Kepopuleran 

tahu tidak hanya terbatas karena rasanya enak, tetapi juga mudah untuk 

membuatnya dan dapat diolah menjadi berbagai bentuk masakan serta harganya 

murah. Kandungan protein pada tahu cukup tinggi dan memiliki mutu setara 

dengan mutu protein hewani. Hal ini bisa dilihat dari NPU (Net Protein Utility) 

tahu yang menunjukkan jumlah protein yang dapat dimanfaatkan tubuh, sekitar 65 

persen (Saragih, 2001). Tahu juga mengandung zat gizi yang penting lainnya, 

seperti lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang tinggi (Winarno,1983 ; 

Saragih, 2001). 

   Penampilan makanan termasuk dari segi warnanya, memang sangat 

berpengaruh untuk menggugah selera. Pewarna makanan merupakan benda 

berwarna yang memiliki afinitas kimia terhadap makanan yang diwarnainya. 

Bahan pewarna umumnya berwujud cair dan bubuk yang larut air. Menurut 

Cahyadi (2008), pewarna makanan terdiri dari 2 macam yaitu pewarna alami dan 

pewarna sintetis. Perwarna alami seperti daun pandan untuk warna hijau dan 

kunyit untuk warna kuning. Beberapa pewarna alami yang dapat menyumbangkan 

beberapa nutrisi (karotenoid, riboflavin, dan kobalamin), sebagai bumbu (kunir 

dan paprika) atau pemberi rasa (caramel) Sedangkan pewarna sintetis seperti 

rhodamin B, metanil yellow dan lain-lain adalah bahan kimia yang sengaja 

ditambahkan ke dalam makanan, dengan tujuan untuk memberikan warna yang 

diinginkan, karena warna pada saat pengolahan tidak terlalu tampak atau 

menghilang. 

 Pengusaha makanan dan minuman menggunakan pewarna sintetis, karena 

disamping harganya lebih murah juga warnanya lebih menarik dibanding pewarna 

alami. Sehingga hal ini dapat memperkecil harga produksi dan menambah 

keuntungan usahanya. Sering disayangkan tindakan pengusaha ini dapat 

merugikan konsumen, dengan tidak menghiraukan dampak yang dapat 

menimbulkan gangguan kesehatan tubuh yang dalam jangka panjang dapat 

menyebabkan penyakit seperti kanker dan tumor pada organ tubuh manusia. 
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 Penggunaan warna sintesis itu sendiri sebenarnya ada yang aman dan boleh 

digunakan manusia untuk produk makanan dan minuman, namun ada yang 

membahayakan kesehatan sehingga tidak diijinkan penggunaannya (Djalil, dkk, 

2005). Menurut Kep. Dir. Jend. Depkes RI Nomor : 00386/C/SK/II/90 tentang 

perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 239/Men.Kes/per/V/85. 

Metanil yellow dan Rhodamin B merupakan contoh zat warna tambahan yang 

dilarang penggunaannya dalam produk-produk pangan. Dengan adanya peraturan 

yang telah ditetapkan, diharapkan keselematan konsumen dapat terjamin. Akan 

tetapi tidak demikian, hal tersebut dapat dilihat pada penjual  produk makanan 

rumahan, yang menggunakan bahan tambahan makanan, termasuk zat warna, 

yang tidak diijinkan. 

 Metanil yellow adalah zat warna sintetik berbentuk serbuk berwarna kuning 

kecoklatan, larut dalam air, agak larut dalam aseton. Metanil yellow merupakan 

senyawa kimia azo aromatic amin yang dapat menimbulkan tumor dalam berbagai 

jaringan hati, kandung kemih, saluran pencernaan atau jaringan kulit (Anonim
a
, 

2012). 

  Kasus keracunan pangan memang bisa disebabkan oleh makanan apapun. 

Berdasarkan penelitian BPOM tahun 2010 terdapat 163 kejadian, dan berdasarkan 

jenis makanan yang dikonsumsi, diketahui makanan berkontruksi terhadap kasus 

keracunan sebesar 13,5 persen. Beberapa hasil survei yang dilakukan BPOM pada 

senang tahun 2006-2010, sebesar 40-48 persen ditemukan pada jajanan anak SD 

mengandung bahan kimia berbahaya, salah satunya metanil yellow sebesar 10,9%. 

Dari tahu sendiri pun yaitu ditemukan di pasar tradisional di Kota Bogor. Hasil 

survei Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bogor, pada tahun 

2010, menyita ribuan tahu kuning yang mengandung pewarna tekstil dari 10 

pedagang. Pedagang tersebut menggunakan pewarna tekstil metanil yellow 

dengan alasan murah. Pewarna tekstil lebih murah dan mudah digunakan 

ketimbang kunyit, sekitar 500 tahu bisa diwarnai dengan satu kemasan kecil 

pewarna tektil seharga Rp 500. Sementara jika menggunakan kunyit, tahu harus 

direbus 30menit dengan seperempat kilogram kunyit seharga Rp 2000. 
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 Dari Dinas Kesehatan Malang, hasil survei yang dilakukan penyidikan dan 

penelitian menemukan pewarna kuning yang ditemukan yaitu metanil yellow yang 

dicampurkan dalam pembuatan kerupuk, jajanan lidi-lidi dan jeli yang berwarna 

kuning. Dan setelah melakukan oservasi tersebut, diketahui bahwa Dinas 

Kesehatan Kota Malang, belum pernah melakukan penelitian zata pewarna yang 

digunakan dalam memproduksi tahu kuning yang dijual di pasar-pasar yang 

terletak di Kota Malang. 

 Diketahui bahwa Dinkes Kota Malang belum melakukan penelitian, dan 

banyaknya kasus penambahan zat pewarna pada makanan, maka peneliti akan 

melakukan penelitian terhadap tahu kuning yang dijual di beberapa pasar di Kota 

Malang, yaitu kurang lebih dua pasar untuk setiap kecamatan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya zat warna non pangan, 

yaitu metanil yellow dalam tahu kuning. Untuk membuktikannya, penulis akan 

menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis dan Densitometri.  

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

Apakah terdapat metanil yellow dalam tahu kuning yang dijual di beberapa pasar 

di kota Malang? 

1.3.  Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya metanil yellow dalam 

tahu kuning yang dijual di beberapa pasar di kota Malang, dengan metode 

Kromatografi Lapis Tipis dan Densitometri. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Sebagai informasi bagi konsumen untuk mengetahui keamanan mengkonsumsi 

tahu kuning serta sebagai referensi bagi konsumen dalam memilih tahu sebagai 
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bahan makanan juga sebagai petunjuk bagi produsen dalam hal memproduksi 

produknya. 

2. Bagi Penulis 

Memperluas pengetahuan dan wawasan, serta memberikan pengalaman meneliti 

bagi penulis tentang adanya zat warna sintetis pada tahu kuning. Mulai dari 

penulisan proposal sampai membuat laporan penelitian. 

3. Bagi Lulusan S1 

Sebagai suatu sarana penelitian dan pelatihan sehingga lulusan S1 dapat berperan 

langsung dalam  penelitian. 


