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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Makanan jajanan atau street foods adalah jenis makanan yang dijual kaki 

lima, pinggiran jalan, di stasiun, di pasar, tempat pemukiman, serta lokasi yang 

sejenis. Jenis makanan jajanan dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu, main dish 

contohnya nasi remes, nasi rawon, nasi pecel, dan tahu telur, kelompok yang 

kedua adalah snacks contohnya kue, onde-onde, pisang goreng, dan lain-lain. 

Berikutnya kelompok minuman, es telur, es buah, teh, kopi, dawet, jenang gendul 

dan lain-lain (Winarno, 2004). 

  Keamanan makanan jajanan penting diperhatikan. Untuk menjaga agar 

tubuh tetap sehat dimana makanan bukan saja harus mempunyai nilai gizi tinggi, 

tetapi juga harus bebas dari bahan kimia berbahaya seperti pewarna berbahaya, 

boraks dan mikroorganisme pathogen dalam makanan E.coli dan total cemaran 

mikroba yang dalam batas aman (Winarno, 2004). 

  Semakin meningkatnya perkembangan teknologi, semakin besar pula 

permintaan konsumen akan kebutuhan pokok. Oleh karena itu Industry makanan 

dan minuman saling bersaing untuk  menarik perhatian konsumen, dengan cara 

menambahkan zat tambahan makanan atau food additive dalam produknya. Hal 

ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari produk mereka. 

  Secara umum bahan tambahan makanan adalah bahan yang biasanya tidak 

digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan komponen khas 

makanan, yang mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja 

ditambahkan kedalam makanan dengan maksud teknologi pada pembuatan, 

pengolahan, penyimpanan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, dan 

penyimpanan (Cahyadi, 2006). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia nomor 235/men. Kes/per/VI/1979, tanggal 19 juni 1979 

menyatakan bahwa fungsi bahan tambahan pangan yaitu sebagai antioksidan, anti 

kempal, pengasam, enzim, pemanis buatan, pemutih, penambah gizi, pengawet, 

pengemulsi, pengeras, pewarna alami dan sintetik gizi, dan sintetik, penyedap rasa 

dan aroma, sekuestre serta bahan tambahan lain (Saparinto, 2006).  
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  Pewarna makanan merupakan salah satu faktor yang menentukan mutu dari 

bahan makanan sekaligus sebagai indikator kesegaran dan kematangan, suatu 

bahan yang dinilai bergizi, enak dan teksturnya  sangat baik tidak akan dimakan 

apabila memiliki warna yang tidak sedap dipandang atau memberikan kesan telah 

menyimpang dari  warna yang seharusnya (Winarno, 2004). oleh karena itu warna 

menimbulkan banyak pengaruh terhadap konsumen dalam memilih suatu produk 

makanan dan minuman (Azizahwati,dkk,2007). 

  Pewarna makanan terdiri dari 2 macam yaitu pewarna alami dan pewarna 

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

warna hijau dan kunyit untuk warna kuning. Beberapa pewarna alami ikut 

menyumbang nilai nutrisi (karotenoid, riboflavin, dan kobalamin), merupakan 

bumbu (kunir dan paprika) atau pemberi rasa (karamel) ke bahan olahannya. 

Beberapa pewarna alami yang berasal dari tanaman dan hewan adalah klorofil, 

mioglobin dan hemoglobin, anthosianin, flavonoid, tannin, betalanin, quinon dan 

xanthon, serta karotenoid (Cahyadi, 2006). sedangkan yang dimaksud dengan  

Pewarna sintetis adalah bahan kimia yang sengaja ditambahkan pada makanan 

untuk memberikan warna yang diinginkan karena warna semula hilang saat proses 

pengolahan atau karena diinginkan warna tertentu (Hidayat dan Saati, 2006). Zat 

warna sintetis itu sendiri sebenarnya ada yang aman dan boleh digunakan manusia 

untuk produk makanan dan minuman, namun ada yang membahayakan kesehatan 

sehingga tidak diijinkan penggunaanya (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 zat warna tambahan yang dilarang Penggunaannya dalam produk-

produk pangan (Anonim, 1990). 

  Rhodamin B Merupakan zat warna sintetis yang umum digunakan sebagai 

pewarna tekstil (Anonim, 2007). Walaupun memiliki toksisitas yang rendah, 

namun pengkonsumsian  rhodamin B  dalam jumlah besar maupun berulang-ulang 

dapat menyebabkan sifat komulatif yaitu iritasi saluran pernafasan, iritasi kulit, 

iritasi pada mata, iritasi pada saluran pencernaan, keracunan, dan gangguan hati 

(Trestiati, 2003). Rhodamin B memiliki LD 50 sebesar 89,5mg/kg jika 

diinjeksikan pada tikus secara intravena (Merck Index, 2006). 
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  Pengusaha makanan dan minuman sering menggunakan pewarna sintetis, ini 

dikarenakan harganya yang lebih murah dan warnanya lebih menarik dibanding 

pewarna alami. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat lebih menyukai 

makanan yang murah, mereka kurang mengetahui bahwa bahan pewarna tekstil 

tersebut dapat menimbulkan gangguan kesehatan tubuh yang dalam jangka 

panjang dapat menyebabkan penyakit seperti kangker dan tumor pada organ tubuh 

manusia (Judarwanto, 2009). Produk makanan yang paling sering ditambahkan 

zat pewarna adalah jajanan anak SD. Karena anak usia sekolah yang berumur 7-12 

tahun masa pertumbuhan. Pada masa ini terjadi peningkatan aktifitas yang diiringi 

dengan peningkatan nafsu makan. Sehingga, anak merasa lapar diantara dua 

waktu makan (pagi dan siang) dan mengkonsumsi makanan jajanan di sekolah. 

  Banyak kasus mengenai keamanan pangan di Indonesia, salah satunya 

adalah pada makanan jajanan anak sekolah. Berdasarkan penelitian BPOM yang 

dilakukan di beberapa Sekolah dasar pada tahun 2001 sampai 2003 ditemukan 

155 sampel makanan jajanan dari 315 sampel yang diuji mengandung rhodamin B 

atau 49 %. Makanan jajanan tersebut antara lain: kerupuk, makanan ringan, terasi, 

kembang gula, sirup, biscuit, minuman ringan, cendol, manisan, dawet, bubur, 

gipang, ikan asap dan es cendol. Sedangkan peoduk yang terbanyak ditemukan 

mengandung rhodamin B adalah kerupuk, terasi, makanan ringan (Sistem 

keamanan terpadu oleh Badan pengawas obat dan makanan RI,2004). Zat warna 

nonpangan tersebut juga ditemukan pada makanan dan minuman jajanan anak SD 

di Sekolah Dasar Kecamatan Margasih Kabupaten Bandung Dalam kadar yang 

cukup besar antara 7,841-3226,55 ppm (Trestiati, 2003). 

  Hasil survei Badan Pengawas Obat dan Makanan pada 4.500 sekolah di 

Indonesia selama tahun 2007 membuktikan 45% jajanan anak berbahaya 

(Anonymous, 2010). Siswa sekolah dasar merupakan kelompok terbesar yang 

mengalami keracunan pangan di lingkungan sekolah. Sepanjang 2007, jumlah 

siswa sekolah dasar yang menderita keracunan pangan di lingkungan sekolah 

tercatat mencapai 67% (Admin, 2008). Banyak kasus yang terjadi di Sekolah 

Dasar, 41 siswa SDN 1 Jenggolo Kepanjen, mengalami keracunan makanan 

setelah membeli kue di luar pagar sekolah (Dendy, 2009). Setelah melakukan 

observasi di Dinkes Kabupaten Pasuruan, Diketahui bahwa Dinkes Kabupaten 
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Pasuruan belum melakukan penelitian tentang zat pewarna makanan pada anak 

SD di Kecamatan Bangil.  

  Diketahui bahwa Dinkes Kabupaten Pasuruan belum melakukan penelitian 

di kecamatan bangil dan banyaknya kasus penambahan zat pewarna pada 

makanan jajanan anak SD. maka peneliti akan melakukan Penelitian terhadap  

makanan jajanan yang biasa dijajakan di Sekolah Dasar di Kecamatan Bangil 

Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan sampel Jajanan yang terdiri dari 

tempura, sosis, kembang gula, macaroni, kue lidi, es doger,  permen, sirup, 

manisan dll.  

  Kecamatan Bangil terdiri dari 18 sekolah Dasar, baik yang berstatus negeri 

maupun swasta. Berdasarkan pengamatan  yang dilakukan peneliti di beberapa 

sekolah dasar tersebut terlihat banyak siswa yang sedang antri membeli makanan 

jajanan baik di dalam maupun di luar pagar sekolah dan juga terdapat 2-3 orang 

pedagang makanan jajanan yang barang dagangannya berwarna merah dan terang. 

Makanan jajanan tersebut memberikan intensitas warna kuat. Setelah dilakukan 

penyamplingan dari 18 SD terdapat 6 SD yang telah terpilih untuk pengambilan 

sampel  yaitu SDN Kidul dalem 1 Bangil, SDN Pogar 1 Bangil, SDI Wachid 

Hasyim, SDN kersikan 1, SD Al Uswah. Pemilihan tersebut dilakukan berdarkan 

undian yang telah dilakukan oleh peneliti dan di sekolah tersebut juga masih 

banyak terdapat pedagang kaki lima yang menjajakan dagangangannya dan 

jajanan tersebut kebanyakan berwarna merah dan terang. Setelah dilakukan survey 

di ke 6 SD tersebut peneliti telah menentukan sampel yang akan diteliti yaitu 

jajanan lidi, macaroni, mie kriuk, arum manis, agar-agar, makanan tersebut paling 

banyak digemari anak-anak khususnya arum manis karena warnanya yang menari 

k dan rasanya yang manis dan tidak hanya itu saja jajanan lidi, macaroni dan mie 

kriuk  juga banyak digemari oleh anak-anak dan orang dewasa ini terbukti belum 

sampai sore makanan tersebut sudah habis. 

   Makanan jajanan tersebut diduga menggunakan pewarna sintetik non 

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

membuktikan keberadaan zat warna nonpangan yaitu rhodamin B dalam produk 

makanan jajanan. Dan untuk membuktikannya penulis akan menggunakan metode 
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Kromatografi Lapis Tipis dan Spektrofotometri UV-VIS. Kedua metode ini sering 

digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis suatu senyawa.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

Apakah terdapat rhodamin B dalam makanan jajanan anak SD di Kecamatan 

Bangil Kabupaten Pasuruan? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya rhodamin B dalam 

makanan jajanan anak SD di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dengan 

memakai metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT). 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi tentang adanya zat warna sintetis yang berbahaya pada 

makanan jajanan dan minuman yang dijual di sekolah. 

2. Bagi penulis 

Memperluas wawasan penulis tentang  adanya zat warna sintetis pada makanan 

jajanan anak sekolah. 


