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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk bertahan 

hidup. Masalah keamanan pangan saat ini masih menjadi keprihatinan dunia, 

sekitar 2 juta orang per tahun termasuk diantaranya anak-anak meninggal dunia 

akibat mengkonsumsi makanan yang tidak aman, oleh karena itu dibutuhkan  

adanya perhatian khusus mengenai akses terhadap makanan yang bergizi dan 

aman secara cukup untuk mendukung kehidupan dan menyokong kesehatan 

sehingga keamanan pangan, gizi dan ketahanan pangan mempunyai hubungan 

yang tidak terpisahkan  (Info DATIN, 2015). Satu diantara hal yang dapat 

menentukan besar kecilnya ukuran tertentu dari kualitas dan terjaminnya makanan 

adalah dapur rumah tangga dan industri pangan (Nasution, 2014).  

Mutu dan keamanan pangan merupakan salah satu penentu peningkatan 

kualitas sumber daya manusia (SDM). Mengingat pentingnya hal tersebut maka 

pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.23 tahun 1992 tentang kesehatan 

dan Undang-undang No.7 tahun 1996 tentang pangan. Selain itu Pemerintah juga 

mengeluarkan Peraturan No.28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi 

pangan (Anggrahini, 2008).  

Sebagai aset bangsa Indonesia yang akan menjadi penerus di masa 

mendatang, siswa sekolah haruslah mendapat perhatian dari segi gizi terutama 

asupan makanannya. Umumnya siswa sekolah setiap hari menghabiskan sepertiga 

waktunya di sekolah. Lingkungan dan gaya hidup secara kuat mempengaruhi 
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perubahan pola yang mengakibatkan terjadinya masalah gizi, keadaan inilah yang 

menjadi bagian siswa menerima kesempatan besar untuk mendapatkan makanan 

terlebih ketika mereka keluar rumah (Putra, 2009).  

Kebiasaan mengkonsumsi makanan jajanan telah lama tertanam dalam diri 

setiap orang khususnya pada anak usia sekolah. Damanik (2009), menyebutkan 

bahwa 93% anak sekolah tidak sempat makan pagi karena disebabkan oleh 

beberapa hal yaitu terbatasnya waktu yang tersedia di pagi hari, orang tua yang 

tidak sempat menyediakan makanan ataupun anak yang tidak berselera untuk 

makan pagi. Makanan ringan menyediakan andil sejumlah 22,9% dan 15,9% 

berkenaan tentang kelengkapan kandungan energi dan protein sementara itu riset 

lainnya mengatakan bahwa makanan ringan memberikan energi sejumlah 36%, 

protein 29% dan zat besi 52% (Putra, 2009).  

Setelah adanya penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi saat ini 

berpengaruh pada meningkatnya penggunaan bahan tambahan pangan. Oleh 

karena itu industri makanan dan minuman saling bersaing untuk menarik 

perhatian konsumen dengan cara menambahkan zat tambahan pangan atau food 

additive dalam produknya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari 

produk mereka, salah satu bahan tambahan pangan yang sering ditambahkan oleh 

para produsen makanan dan minuman adalah pewarna (Mudjajanto, 2007). 

Pemakaian zat pewarna yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan 

untuk makanan sudah jelas tercantum pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomer 722/Menkes/Per/IX/88 tentang senyawa maupun 

campurannya selain dari pada bahan utama makanan (Rizuana, 2013). 
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Pelanggaran dalam penggunaan pewarna buatan yang sifatnya bukan untuk 

makanan sering terjadi misalnya penggunaan Rhodamin B dan Methanil Yellow 

yang digunakan sebagai pewarna tekstil dan kulit. Munculnya pelanggaran dalam 

penggunaan pewarna buatan yang sifatnya bukan untuk makanan dikarenakan 

kurangnya pemahaman para produsen makanan maupun pedagang itu sendiri 

tentang jenis pewarna baik yang alami maupun sintetis serta dampaknya untuk 

kesehatan (Nasution, 2014).  

Hasil uji BPOM pada tahun 2013, ditemukan bahwa makanan jajanan  anak 

sekolah paling banyak mengandung Rhodamin B (Taufik, 2016). Berdasarkan 

hasil penelitian dari total 22 sampel makanan jajanan terdapat 10 sampel makanan 

jajanan (45,4%) mengandung Rhodamin B dengan 8 sampel makanan jajanan 

berasal dari kantin dan 2 sampel makanan jajanan berasal dari luar sekolah 

(Taufik, 2016). Pelanggaran penggunaan bahan tambahan makanan juga diketahui 

melalui data BPOM di Semarang, terjadi keracunan sebanyak 209 kasus yang 

penyebabnya adalah makanan jajanan anak sekolah yang mengandung bahan 

tambahan pangan berlebihan mencapai 58% dari 150 sampel yang diuji pada 

tahun yang sama (Mawaddah, 2015). Produk pangan unggulan dari berbagai 

daerah pun masih cukup banyak yang menggunakan bahan tambahan pangan, dari 

107 sampel yang diuji 35 diantaranya masih menggunakan bahan tambahan 

pangan berlebihan seperti Boraks, Rhodamin B, Formalin, dan Methanil Yellow 

(Mawaddah, 2015). 
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Berdasarkan pada fenomena yang terjadi saat ini, masih banyak ditemukan 

pangan yang beredar di masyarakat mengandung bahan tambahan berbahaya 

untuk tubuh. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian pada makanan jajanan siswa karena mereka lebih sering membeli 

makanan jajanan ketika istirahat atau ketika pulang sekolah dari pada harus 

membawa makanan sendiri dari rumah, padahal makanan jajanan yang ada di 

sekolah belum sepenuhnya terjamin bila dilihat dari kualitas makanan. Penelitian 

dilakukan untuk mengidentifikasi makanan jajanan yang mengandung bahan 

tambahan pangan dalam hal ini adalah pewarna Rhodamin B dan Methanil Yellow 

yang terdapat di lingkungan SMPN kota Malang.  

Hasil penelitian nantinya akan dikembangkan menjadi sumber belajar 

berupa leaflet karena media tersebut sangat praktis dengan ukurannya yang kecil 

sehingga mudah dibawa dan disimpan oleh siswa, serta informasi yang 

disampaikan sangat singkat sehingga setelah informasi diterima maka akan terjadi 

perubahan terhadap pola pikir siswa tentang kebiasaan mengkonsumsi makanan 

jajanan di sekolah maupun di tempat lain. Sumber belajar yang dikembangkan 

tersebut nantinya akan dikaitkan dengan  mata pelajaran IPA (Biologi) kelas VIII 

semester II, pokok bahasan yaitu Bahan Kimia dalam Kehidupan dengan 

menyesuaikan pada KI 4 yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah 

konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan 

ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. Kemudian menyesuaikan pada KD 3.10 yaitu mendeskripsikan zat 
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aditif (alami dan buatan) dalam makanan dan minuman (segar dan dalam 

kemasan), dan zat adiktif-psikotropika serta pengaruhnya terhadap kesehatan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memandang perlu 

dilakukannya penelitian “Analisis Kandungan Pewarna Non Pangan Pada Jajanan 

di Lingkungan SMPN Kota Malang Sebagai Sumber Belajar Biologi”.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut:  

1. Apakah makanan jajanan di lingkungan SMPN 4, SMPN 8 dan SMPN 21 

terdapat pewarna sintetis non pangan Rhodamin B dan Methanil Yellow? 

2. Bagaimana hasil penelitian tentang pewarna sintetis non pangan bila 

dimanfaatkan menjadi sumber belajar biologi pada pokok bahasan “Bahan 

Kimia dalam Kehidupan” kelas VIII? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat diambil tujuan penelitian 

sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi jenis pewarna sintetis non pangan dalam makanan jajanan di 

lingkungan SMPN 4, SMPN 8, dan SMPN 21.   

2. Menganalisis hasil penelitian tentang pewarna sintetis non pangan bila 

dimanfaatkan menjadi sumber belajar biologi pada pokok bahasan “Bahan 

Kimia dalam Kehidupan” kelas VIII.  
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1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menerapkan berbagai 

bidang ilmu dalam mata pelajaran biologi/IPA yang telah diperoleh 

sebelumnya dan dapat dikembangkan sebagai ilmu secara lebih luas 

lagi di masyarakat.  

b. Bagi dunia pendidikan 

1. Guru dapat memanfaatkan sebagai salah satu panduan dalam 

melakukan kegiatan praktikum tentang bagaimana caranya untuk 

mengidentifikasi pewarna yang terkandung di dalam makanan 

jajanan kepada siswa.  

2.  Memberikan tambahan sumber belajar berupa leaflet untuk siswa 

SMP kelas VIII pada mata pelajaran IPA/Biologi dengan pokok 

bahasan “Bahan Kimia dalam Kehidupan” dimana siswa dapat 

mencari cara pemecahan masalah secara mandiri melalui berbagai 

referensi agar mencegah terjadinya pelanggaran mengenai zat 

aditif pada makanan dan minuman melalui tujuan penerapan 

terhadap pandangan siswa dalam menentukan makanan dan 

minuman yang menyehatkan dan tidak menganggu kesehatan 

tubuh.  
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2. Secara Praktis 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat, orang tua, dan siswa 

mengenai jenis pewarna sintetis non pangan pada makanan jajanan 

yang sering dikonsumsi sehari-hari. Sehingga diharapkan masyarakat, 

orang tua, dan siswa untuk lebih waspada dalam mengkonsumsi 

berbagai macam makanan jajanan.  

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi bagi 

peneliti lain bahkan dapat pula dilakukan penelitian lanjutan tentang 

pewarna sintetis non pangan pada jajanan yang ada di lingkungan 

SMPN kota Malang.  

1.5 Batasan Penelitian 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan masalah, yaitu: 

1. Jenis pewarna sintetis non pangan yang diteliti hanya Rhodamin B dan 

Methanil yellow. 

2. Lokasi pengambilan sampel dilakukan di luar SMPN 4, SMPN 8, dan 

SMPN 21.  

3. Sumber belajar yang menjadi produk penelitian adalah sumber belajar 

dalam bentuk leaflet. 

1.6 Batasan istilah 

Batasan istilah dalam penelitian ini meliputi: 

1. Analisis adalah kegiatan yang dilakukan untuk meneliti suatu objek  

tertentu sehingga mendapatkan informasi mengenai objek tersebut. 
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Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan 

sebagainya)  untuk  mendapatkan  fakta  yang  tepat  (asal  usul,  sebab,  

penyebab sebenarnya, dan sebagainya) (Harvia, 2015). 

2. Pewarna  Sintetis (Synthetic  food  colour) adalah bahan tambahan pangan

yang  ditambahkan  atau  diaplikasikan pada pangan dengan memberi atau

memperbaiki warna yang diperoleh secara sintesis kimiawi (BPOM RI,

2013).

3. Rhodamin B merupakan zat warna sintetis yang umum digunakan sebagai

pewarna tekstil. Berwarna merah cerah mengkilap dan lebih mencolok,

terkadang warna terlihat tidak homogen (rata), ada gumpalan warna pada

produk dan bila dikonsumsi rasanya sedikit lebih pahit (Yuliarti, 2007).

4. Methanil yellow merupakan zat warna sintetis yang biasa dipakai dalam

produk tekstil, cat kayu dan cat tembok. zat pewarna ini dilarang

digunakan dalam pangan dan biasanya digunakan sebagai indikator

netralisasi asam basa (Akbari, 2012).

5. Makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang dipersiapkan dan

dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan tempat-tempat keramaian

umum lainnya yang langsung dimakan dan dikonsumsi tanpa pengolahan

dan persiapan semestinya (Taryadi, 2007).

6. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan peserta

didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, dan

pengalaman dan keterampilan dalam proses belajar mengajar (Mulyasa,

2006).


