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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Warna merupakan salah satu kriteria dasar untuk menentukan kualitas 

makanan, antara lain: warna dapat memberi petunjuk mengenai perubahan 

kimia dalam makanan. Oleh karena itu, warna dapat menimbulkan banyak 

pengaruh terhadap konsumen dalam memilih suatu produk makanan atau 

minuman sehingga produsen makanan sering menambahkan pewarna dalam 

produknya (Azizahwati, dkk.,2007). 

Pada awalnya, makanan diberi warna dengan pewarna alami yang diperoleh 

dari alam, seperti daun pandan yang dapat memberikan warna hijau untuk 

makanan dan minuman. Akan tetapi zat warna alami tersebut mempunyai warna 

yang tidak stabil, dalam artian bahwa pewarna alami ini warnanya mudah pudar 

apabila terkena panas. (Azizahwati, dkk.,2007). 

Selain pewarna alami seperti daun pandan yang dapat menghasilkan warna 

hijau untuk makanan dan minuman. Terdapat perwana sintetis yang saat ini 

mudah didapat, seperti kuning FCF/sunset yellow yang dapat menghasilkan 

warna kuning pada makanan dan minuman (Azizahwati, dkk.,2007). 

Menurut Menteri Kesehatan RI Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 mengenai 

bahan tambahan pangan membagi bahan pewarna menjadi dua macam, yaitu 

zat pewarna yang diizinkan dan yang dilarang untuk bahan pangan. Pemerintah 

memberikan izin dalam pemberian pewarna sintetis pada mekanan akan tetapi 

tidak melebihi batas yang ditentutkan yaitu sebesar 30-300 mg/kg bahan 
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pangan. Pewarna yang diizinkan sendiri seperti, biru berlian, coklat HT, 

eritrosin, hijau FCF, hijau S, indigotin, karmoisin, kuning FCF atau sunset 

yellow, kuning kuinolin, merah alura, ponceau 4R, dan tartazin.  

Adapun dalam Permenkes nomor 239 tahun 1985 mengakatan bahwa 

pewarna sintetis yang dilarang meliputi, auramine, alkanet, butter yellow, 

butter yellow, black 7984, burn umber, chrysoidine, chrysoine S, citrus red, 

chocolate brown FB, fast red, fast yellow AB, guinea green B, indanthrene blue 

RS, magenta, metanil yellow, oil orange SS, oil orange XO, oil yellow AB, oil 

yellow OB, orange G, orange GGN, orange RN, orchil dan ocean, ponceau 3R, 

ponceau SX, ponceau 6R, rhodamine B, sudan 1, scarlet FIN, dan violet 6B. 

Pewarna sintetis ini mempunyai kelebihan mudah didapatkan dan 

mempunyai harga yang murah sedangkan untuk kekurangannya adalah pewarna 

sintetis ini dapat menyebabkan kerusakan pada organ pencernaan, selain dapat 

menyebabkan kerusakan pada organ pencernaan apabila dikonsumsi, pewarna 

sintetis juga mengakibatkan munculnya gejala-gejala kanker dalam jangka 

waktu 10-20 tahun apabila dikonsumsi secara terus menerus (Cornelia, 2009).  

Bahan pewarna yang sering digunakan dalam makanan olahan terdiri dari 

pewarna sintetis dan pewarna alami. Pewarna sintetis biasanya terbuat dari 

bahan kimia, seperti tartazin untuk warna kuning atau rhodamin b untuk warna 

merah, kadangkala pengusaha yang nakal menggunakan pewarna yang 

seharusnya tidak digunakan untuk pewarna tambahan pada makanan. 

Agar mendapat keuntungan, produsen sering menggunakan pewarna sintetis 

untuk makanan, ada yang menggunakan sunset yellow untuk mewarnai jeli, es 

krim dan acar sedangkan penggunaan pewarna jenis itu dilarang. Pewarna 
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sintetis yang boleh digunakan untuk makanan pun harus dibatasi 

penggunaannya, karena pada dasarnya setiap senyawa sintetis yang masuk ke 

dalam tubuh akan menimbulkan efek samping (Sarmalin, 2010). 

Melalui hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dibeberapa pasar 

tradisional di Kota Malang, mendapatkan hasil bahwa  dipasar besar Kota 

Malang banyak pedagang menjual jeli dengan warna yang stabil dan berwarna 

orange yang dapat diindikasikan mengandung pewarna sunset yellow, serta juga 

warna yang terdapat pada jeli tersebut tidak mudah pudar dan tahan lama serta 

para pedagang pun beranggapan bahwa jeli yang mempunyai warna stabil dan 

tahan lama ini banyak diminati oleh para konsumen serta aman dikonsumi. 

Padahal suatu makanan atau jajanan yang mempunyai warna stabil itu 

belum tentu aman untuk dikonsumsi begitu pula makanan atau jajanan yang 

mempunyai warna kurang stabil, juga belum tentu aman untuk dikonsumsi. 

Pedagang tidak mengetahui kandungan pewarna makanan apa yang terdapat 

pada jeli yang mereka jual, apakah terkandung pewarna sintetis ataupun 

pewarna alami. 

Penelitian dari Syahrul (2017) tentang “Identifikasi pewarna sintetis sunset 

yellow dalam produk minuman serbuk marimas rasa jeruk metode kromatografi 

kertas” mendapatkan kesimpulan bahwa identifikasi dengan sampel minuman 

serbuk marimas rasa jeruk ini mengandungn sunset yellow karena nilai Rf nya 

lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Rf dari pembanding. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang 

“Analisis Zat Pewarna Sunset Yellow pada Jeli di pasar Besar Kota Malang 

dengan Metode Kromatografi Kertas sebagai Sumber Belajar Biologi”. 
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Penggunaan metode kromatografi kertas ini diharapkan mampu mengetahui 

apakah jajanan pangan yang berupa jeli dipasar besar Kota Malang ini 

mengandung sunset yellow. Serta terdapat penggunaan poster yang nantinya 

akan digunakan sebagai sumber belajar tentang kandungan pewarna sunset 

yellow pada jeli yang terdapat di pasar besar Kota Malang. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana hasil analisis kandungan sunset yellow yang terdapat pada 

jeli di pasar besar Kota Malang dengan menggunakan  metode 

kromatografi kertas? 

2. Sumber belajar biologi apakah yang dapat digunakan untuk hasil 

penelitian “Analisis zat pewarna sunset yellow pada jeli di pasar besar 

kota Malang dengan metode kromatografi kertas” ? 

 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 
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1. Untuk mengetahui hasil analisis kandungan sunset yellow yang terdapat 

pada jeli di pasar besar Kota Malang menggunakan metode 

kromatografi kertas. 

2. Untuk mengetahui sumber belajar biologi yang dapat digunakan untuk 

hasil penelitian “Analisis zat pewarna sunset yellow pada jeli di pasar 

besar Kota Malang dengan metode kromatografi kertas”. 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dalam 

bidang ilmu pengembangan media dalam pendidikan, yaitu kegunaan media 

poster pembelajaran untuk membantu para pembeli agar dapat memahami 

tentang bahaya pewarna sintetis apabila dikonsumsi dan mengetahui bagaimana 

ciri-ciri jajanan yang mengandung pewarna sintetis. 

1.4.2 Manfaat Praktik 

a. Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti dapat mengetahui pewarna sintetis yang 

diijinkan diizinkan dan tidak diizinkan oleh Menteri Kesehatan sebagai 

bahan tambahan makanan. 

 

 

b. Bagi Masyarakat 



6 
 

 
 

Manfaat bagi masyarakat adalah sebagai salah satu sumber 

informasi tentang pewarna sintetis khususnya sunset yellow pada jeli 

yang berada di pasar besar Kota Malang. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi ilmiah bagi 

peneliti selanjutnya atau menjadi dasar acuan bagi penelitian yang lebih 

mendalam berkenaan dengan pewarna sintetis pada jeli yang berada di 

pasar besar Kota Malang. 

 

1.5 Definisi Istilah 

Definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sunset yellow  

Menurut Yuliarti (2007), sunset yellow merupakan jenis pewarna 

sintetis yang mudah larut dalam air dan menghasilkan larutan kuning 

oranye yang biasanya digunakan pada produk fermentasi yang 

mengalami proses pemanasan. Pewarna ini biasadigunakan pada 

pembuatan sirup, saus, jeli, dan yogurt. 

2. Kromatografi kertas 

Kromatografi kertas merupakan metode pemisahan berdasarkan 

polaritas suatu zat dalam suatu pelarut pengembang (Fatimah dan Dewi, 

2014). 

3. Pasar 

Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk 

melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. 

1.6 Batasan Penelitian 
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 Agar penelitian ini tidak menyinggung dari fokus permasalahan, perlu 

adanya batasan penelitian sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini, difokuskan pada pewarna sunset yellow yang 

terdapat pada jeli. Apabila dilihat dari hasil observasi yang telah 

dilakukan, yang paling banyak minatnya dari pembeli adalah jeli. 

2. Pemanfaatan sumber belajar berupa poster dengan judul : “Kandungan 

Zat Pewarna Sunset Yellow pada Jeli” yang berukuran A3 (lebar 29,7 

cm x panjang 42,0 cm). 

3. Kadaluarsa dari jeli yang digunakan, sebab apabila jeli tersebut sudah 

melewati batas kadaluarsa maka akan mempengaruhi pewarna yang 

terkandung. 

4. Sampel jeli yang digunakan didapatkan dari toko agen yang berada di 

pasar besar Kota Malang, sebab di toko agen tersebut terdapat berbagai 

macam jenis jeli yang dapat digunakan dalam penelitian.



 
 

 
 

 


