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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Bahan Tambahan Pangan 

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 

dijelaskan bahwa, bahan tambahan pangan adalah bahan yang biasanya tidak 

digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingredient khas 

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

ditambahkan kedalam makanan untuk maksud teknologi (termasuk organoleptik) 

pada pembuatan, pengelohan, pemyiapan, perlakuan, pengepakan, penyimpanan 

atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan 

(langsung atau tidak langsung) suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas 

makanan tersebut.Maksudnya adalah, bahan tambahan makanan ini merupakan 

bahan yang biasanya ditambahkan pada makanan yang mempunyai tujuan untuk 

membantu peningkatan kualitasdari makanan tersebut. 

Pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 juga 

dijelaskan bahwa bahan tambahan makanan ini mempunyai dua golongan, yaitu 

bahan tambahan makanan yang diizinkan dan bahan makanan yang 

dilarang.Bahan tambahan makanan yang diizinkan mempunyai batas maksimum 

penggunaan agar tidak mempunyai dampak yang sangat signifikan bagi 

kesehatan, berbeda halnya dengan bahan tambahan yang dilarang, bahan 

tambahan yang dilarang ini tidak mempunyai batas maksimum penggunaannya.  
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Salah satunya adalah pada pewarna sunset yellow yang merupakan bahan 

tambahan makanan yang diizinkan, dapat dilihat dibawah ini: 

Tabel 2.1 bahan tambahan makanan yang diijinkan untuk makanan dan 

minuman 
Nama Bahan Tambahan 

Pangan 

Jenis/Bahan 

Makanan 

Batas 

Maksimum 

Penggunaan 

(mg/kg) 

Keterangan 

Bahasa 

Indonesia 

Bahasa Inggris 

Kuning FCF  Sunset Yellow 

FCF 

 C 1 Food 

Yellow 3 

 FD & C Yellow 

No. 6 

 Food Yellow 

No. 5 

 C 1 No. 15987 

Minuman ringan 

dan makanan cair 

70 produk siap konsumsi 

Makanan lain 300 tunggal atau campuran 

dengan pewarna lain 

Es krim dan 

sejenisnya 

100 total campuran pewarna 

300 mg/kg 

Acar ketimun 

dalam botol 

300 tunggal atau campuran 

dengan pewarn lain 

Yoghurt beraroma 

dan produk yang 

dipanaskan 

setelah fermentasi 

12 dari aroma yang 

digunakan 

Jem dan jeli; saus 

apel kalengan 

200 tunggal atau campuran 

dengan pewarna lain 

Marmalad 200 Tunggal 

Udang kalengan 30 tunggal atau campuran 

dengan pewarna lain 

(Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/Menkes/Per/IX/88) 

Selain sunset yellow bahan tambahan makanan yang lain, dapat dilihat pada 

tabel 1. Bahan tambahan makanan yang diijinkan untuk makanan dan minuman 

(terlampir). Sedangkan untuk bahan tambahan yang dilarang dapat dilihat pada 

tabel ini bawah ini: 

Tabel 2.2 bahan tambahan makanan yang dilarang untuk makanan dan 

minuman 
No. Nama Bahan Tambahan Makanan 

Bahasa Indonesia Bahasa Inggris 

1 Asam Borat Boric Acid 

2 Asam Salidilat dam garamnya Salicylic Acid and its salt 

3 Dietilpirokarbonat Diethylpyrocarbonate, DEPC 

4 Dulsin Dulcin 

5 Kalium Klorat Pottasium Chlorate 

6 Kloramfenikol Chloramfenikol 

7 Minyak Nabati yang dibrominasi Brominated vegetable oils 

8 Nitrofurazon Nitrofurazone 

9 Formalin Formaldehyde 

(Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/Menkes/Per/IX/88) 
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Sedangkan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

239/Menkes/Per/V/85, menyebutkan bahwa terdapat 30 pewarna yang dinyatakan 

berbawa, antara lain sebagai berikut: 

Tabel 2.3 zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya 
No. Nama Nomor Indek Warna 

1 Auramine (C.1. Basic Yellow 2) 41000 

2 Alkanet 75520 

3 Butter Yellow (C.1. Solvent Yellow 2) 11920 

4 Black 7984 (Food Black 2) 27755 

5 Burn Umber (Pigment Brown 7) 77491 

6 Chrysoidine (C.1. Bassic Orange 2)  11270 

7 Chrysoine S (C.1. Food Yellow 8) 14270 

8 Citrus Red No. 2 12156 

9 Chocolate Brown FB (Food Brown 2) - 

10 Fast Red E (C.1. Food Red 4) 16045 

11 Fast Yellow AB (C.1. Food Yellow 2) 13015 

12 Guinea Green B (C.1. Acid Green No. 3) 42085 

13 Indanthrene Blue RS (C.1. Food Blue 4) 69800 

14 Magenta (C.1. Basic Violet 14) 42510 

15 Metanil Yellow (Ext. D&C Yellow No. 1) 13065 

16 Oil Orange SS (C.1. Solvent Orange 2) 12100 

17 Oil Orange XO (C.1. Solvent Orange 7) 12140 

18 Oil Yellow AB (C.1. Solvent Yellow 5) 11380 

19 Oil Yellow OB (C.1. Solvent Yellow 6) 11390 

20 Orange G (C.1. Food Orange 4) 16230 

21 Orange GGN (C.1. Food Orange 2) 15980 

22 Orange RN (Food Range 1) 15970 

23 Prchil and Orcein - 

24 Ponceau 3 R (C.1. Red 6) 16155 

25 Ponceau SX (C.1 Food Red 1) 14700 

26 Ponceau 6R (C.1. Food Red 8) 16290 

27 Rhodamin V (C.1. Food Red 15) 45170 

28 Sidan 1 (C.1. Solvent Yellow 14) 12055 

29 Scarlet GN (Food Red 2) 14815 

30 Violet 6 B 42640 

(Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 239/Menkes/Per/V/85) 

Berdasarkan dua peraturan yang ada dari Menteri Kesehatan dapat diketahui 

bahwa penggunaan pewarna makanan yang diijinkan harus mengikuti aturan yang 

ada sebab terdapat batas maksimum penggunaan dari setiap pewarna makanan 

tersebut. Apabila penggunaan pewarna tersebut melampui batas maka akan 

menimbulkan efek tertentu, seperti rasa makanan menjadi pahit dan bahkan akan 

menyebabkan keracunan bagi yang mengkonsumsinya. 
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Selain itu, bahan tambahan pangan juga mempunyai tujuan untuk memenuhi 

target tertentu dan memenuhi keinginan konsumen, dalam artian bahwa bahan 

tambahan pangan ini dipergunakan karena keinginan dari para konsumen yang 

menuntut adanya bahan tambahan guna menunjang warna dan rasa dari makanan 

tersebut. Serta juga penggunaan bahan tambahan makanan dalam pembuatan 

makanan, minuman maupun jajanan makin pesat seiring dengan makin banyaknya 

jenis makanan, minuman, dan jajanan yang diproduksi, dijual, dan dikonsumsi, 

baik dalam kondisi siap saji maupun setelah diawetkan (Pitojo,dll., 2009). 

 

 

2.2  Zat Pewarna 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/Menkes/Per/IX/88, 

pewarna merupakan bahan yang biasanya digunakan sebagai tambahan makanan 

agar dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan. Sedangkan menurut 

Cahyadi (2006), pewarna makanan merupakan bahan tambahan pangan yang 

memperbaiki penampilan makanan agar menarik, menyenangkan dan 

menstabilkan warna, serta menutupi perubahan warna akibat proses pengolahan 

dan penyimpanan. 

Pada makanan, warna merupakan faktor yang patut untuk dipertimbangkan 

sebab warna tampil terlebih dahulu secara visual dibandingkan faktor-faktor lain 

seperti rasa, tekstur, dan nilai gizi. Ada beberapa hal yang menyebabkan makanan 

tersebut berwarna, antara lain ada penambahan pewarna. Pewarna sendiri apabila 

dilihat dari sumbernya ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pewarna alami 

dan pewarna sintetis (Cahyadi, 2009). 
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2.2.1 Zat Pewarna Alami 

Pewarna alami adalah pewarna yang secara alami terdapat ataupun berasal 

dari tanaman maupun hewan.Pewarna alami ini dapat diperoleh dari ekstraksi 

tanaman yang diolah secara tradisional maupun pada pabrik yang sudah 

mempunyai izin dari pemerintah (Atina, 2013). 

Nur Hidayat dan Elfi Anis (2006) menjelaskan bahwa pewarna alami yang 

berasal dari tanaman terbagi atas empat golongan, yaitu sebagai berikut: 

a. Karotenoid 

Golongan karotenid ini berasal dari tomat yang dapat menghasilkan warna 

jingga sampai merah dan bisa larut dalam minyak. Golongan ini biasanya 

digunakan untuk memberi warna pada produk-produk yang mengandung 

minyak dan lemak, seperti margarin dan minyak goreng. 

b. Biksin 

Biksin merupakan bahan pewarna ini diperoleh dari biji pohon Bixa 

orellana yang biasanya terdapat pada daerah tropis. Warna yang dapat 

dihasilkan dari biji pohon Bixa orellana ini adalah warna kuning dan biasanya 

digunakan untuk memberi warna pada mentega, margarin, minyak jagung, dan 

salad. 

c. Karamel 

Karamel dapat memberikan warna coklat pada produk yang dihasilkan, 

seperti halnya pada biskuit dan minuman yang berkarbonat. Karamel sendiri 

biasanya berasal dari pemanasan gula tebu dengan suhu sekitar . 
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d. Klorofil 

Klorofil dapat menghasilkan warna hijau pada produk makanan seperti 

pada jajanan pasar (kue bika, dadar pisang, ataupun pada kue pisang). Warna 

hijau yang dihasilkan ini pada umumnya dapat berasal dari daun pandan dan 

daun suji, sebab pada daun pandan dan daun suji ini terdapat banyan pigmen 

klorofil. 

2.2.2 Zat Pewarna Sintetis 

Menurut Winarno (1997), pewarna sintetis adalah zat warna yang 

diperoleh melalui proses kimia buatan dengan mengandalkan bahan kimia. 

Sedangkan menurut Nur Hidayat dan Elfi Anis (2006), pewarna sintetis adalah 

bahan kimia yang sengaja ditambahkan pada makanan untuk memberikan warna 

yang diinginkan karena warna semula hilang selama proses pengolahan atau 

karena diinginkan adanya warna tertentu. 

Pada buku Membuat Pewarna Alami karya karya Nur Hidayat dan Elfi 

Anis (2006) juga menjelaskan ada beberapa produk pewarna sintetis untuk 

makanan, antara lain yaitu: 

a. Brillian bule FCF, menghasilkan warna kebiruan. Warna ini sering 

digunakan pada berbagai jenis snack, permen, sirup, dan hiasan kue. 

b. Carmoisine, menghasilkan warna merah. 

c. FD & Blue No.2, menghasilkan warna biru. Warna ini sering 

digunakan untuk produk sereal, snack, dan es krim. 

d. FD & C Green No. 3, menghasilkan warna kehijauan. Warna ini 

digunakan untuk minuman, pudding, es krim, permen, dan coklat. 
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e. FD & C Red N0. 3, menghasilkan warna merah. Warna ini biasanya 

digunakan untuk snack, permen, dan coklat. 

f. FD & Red No. 40, menghasilkan warna oranye hingga kemerah-

merahan. Warna ini sering digunakan untuk pudding, permen, coklat, 

dan produk minuman. 

g. FD & Yellow No. 5, menghasilkan warna kuning. Warna ini sering 

digunakan untuk produk mie, sereal, minuman, es krim, dan permen. 

h. FD & Yellow No. 6 (Sunset yellow FCF), menghasilkan warna 

oranye. Warna ini sering digunakan untuk produk sereal, snack, es 

krim, permen, dan minuman ringan. 

i. Ponceau 4R, menghasilkan warna kemerahan.  

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/Menkes/Per/IX/88, 

pewarna sintetis ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: pewarna sintetis yang 

diizinkan dan pewarna sintetis yang dilarang. Pewarna sintetis yang diizinkan 

terdiri atas Biru Berlian, Coklat HT, Eritrosin, Hijau FCF, Hijau S, Indigotin, 

Kuning FCF (Sunset yellow), Kuning Kuinolin, Merah Allura, Ponceau 4R, dan 

Tartazin. Sedangkan, pewarna sintetis yang dilarang terdiri atas asam borat, asam 

salisat, dietilpirokarbonat, dulsin, kalium klorat, kloramfenikol, minyak nabati 

yang dibrominasi, nitrofurozan, dan formalin.  

Sedangkan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

239/Menkes/Per/V/85 menyebutkan bahwa pewarna sintetis yang dilarang terdiri 

atas Auramine, Alkanet, 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 
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Orange XO, Oil Yellow AB, Oil Yellow OB, Orange G, Orange GGN, Orange RN, 

Orchil dan Orcein, Ponceau 3R, Ponceau SX, Ponceau 6R, Rhodamin B, Sudan 1, 

Scarlet GIN, dan Violet 6B. 

2.2.2.1 Sunset Yellow 

Sunset yellow juga merupakan salah satu pewarna yang sering digunakan, 

serta biasanya dikombinasikan dengan pewarna Tartazine untuk memberi warna 

pada makanan dan minuman (Atina, 2013).Pada buku yang ditulis oleh Raymond 

C Rowe, dll. (2009) mengatakan bahwa pewarna sintetis terutama Sunset yellow 

mempunyai suhu sekitar  agar pewarna ini menguap atau dengan kata lain 

Sunset yellow ini mempunyai titik didih larutan pada suhu  

Hal ini didukung oleh sebuah penelitian dari McCann et al yang telah 

melakukan uji pada bahan tambahan makanan dengan menghasilkan kesimpulan 

bahwa sunset yellow yang ditambah dengan sodium benzoate, Mix A, dan 

tartazine dapat mengakibatkan hiperaktif meningkat pada anak umur 3 tahun 

(Bateman et al, 2004).  

2.2.2.2 Batas Penggunaan Sunset Yellow 

Sunset yellow adalah jenis pewarna sintetis yang terdaftar atau dengan kata 

lain sunset yellow ini merupakan jenis pewarna yang diizinkan oleh pemerintah 

untuk digunakan dalam bahan tambahan makanan dan minuman dengan batas 

maksimalnya sebanyak 100 mg/kg untuk es krim dan sejenisnya; 200 mg/kg 

untuk buah pir kalengan; 200 mg/kg untuk ercis kalengan; 300 mg/kg untuk acar 

ketimun dalam botol; 200 mg/kg untuk jem, jeli dan saus apel kalengan; 100 

mg/kg untul marmalad (PerMenKes RI No.722, 1988).  
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2.3 Metode Kromatografi Kertas 

Metode kromatografi kertas merupakan metode pemisahan berdasarkan 

polaritas sauatu zat dalam suatu pelarut pengembang yang dapat dihitung 

berdasarkan harga  zat tersebut yang kemudian dibandingkan dengan  zat 

pembanding (Fatimah dan Dewi, 2014). Kromatografi kertas ini menggunakan 

kertas selulosa murni yang mempunyai afinitas besar terhadap air. Pada 

kromatografi kertas ini mempunyai dua fase, fase diam adalah air yang 

didalamnya terkandung selulosa dari kertas kromatografi itu sendiri, sedangkan 

fase gerak merupakan campuran dari beberapa pelarut organik dan air. Pelarut 

yang biasa digunakan adalah pelarut yang memiliki kemurnian tinggi dan mudah 

menguap sebab hal ini dapat menentukan keberhasilan pemisahan. Adapun prinsip 

kerja dari metode kromatografi kertas ini adalah sebagai berikut: zat pewarna 

nantinya akan diteteskan pada ujung kertas rembesan (Heruna, 2009). Serta waktu 

pengembangan pada kromatografi kertas ini berkisar mulai 30 menit sampai 

dengan 12 jam tergantung pada sifat kertas dan jarank pengembang yang 

diinginkan (Roy J. Gitter., dkk, 1991). 

Pada buku Pengantar Kromatografi karya Roy J. Gitter., dkk (1991) 

menjelaskan bahwa kromatografi kertas atau KKt pada hakekatnya merupakan 

Kromatografi Lapis Tipis pada lapisan tipis selulosa atau kertas. Cara ini 

ditemukan jauh sebelum Kromatografi Lapis Tipis atau KLT dan telah digunakan 

secara efektif untuk pemisahan molekul biologi yang polar sepert asam amino, 

gula, dan nukleotida. Serta juga, metode ini merupakan metode Kromatografi 

Cair-Cair atau KCC dengan fase diam cair yang biasanya adalah air pada serabut 

kertas. 
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2.4 Sumber Belajar 

2.4.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan salah satu komponen penting dalam  

sebuahkegaiatan pembelajaran. Menurut Sanjaya (2009), sumber belajar adalah 

segala bentuk yang dapat dijadikan bahan dan pengalam belajar dalam 

mempelajari sesuatu oleh peserta didik dan pendidik yang sesuai agar mencapai 

tujuan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sumber belajar ini tidak hanya 

terdapat pada proses belajar mengajar di sekolah melainkan dapat diperoleh dari 

pengalaman yang telah dialami dan menimbulkan suatu pembelajaran yang lebih 

baik lagi. 

2.4.2 Macam-Macam Sumber Belajar 

Menurut Wiryokusumo dan Mustaji (1989), sumber belajar memiliki 6 

bentuk atau terbagi menjadi 6 golongan yang dijabarkan pada tabel berikut: 

Tabel 2.4 pengertian dan contoh tiap-tiap bentuk sumber belajar 

Sumber Belajar Pengertian Contoh 

Pesan Pelajaran/informasi yang 

diteruskan oleh komponen 

lain dalam bentuk ide, fakta, 

arti, dan data 

Semua bidang studi atau 

mata pelajaran (untuk 

pendidikan anak usia dini 

adalah semua kegiatan yang 

dapat mengambangkan 

semua aspek dan 

kecerdasan anak). 

Orang/Manusia Manusia yang bertindak 

sebagai penyimpan,pengolah 

dan penyaji pesan. Tidak 

termasuk mereka yang 

menjalankan fungsi 

pengembangan dan 

pengelolaan sumber belajar 

Guru pembina, guru 

pembimbing, tutor, 

pamong, murid, pemain, 

pembicara, tidak termasuk 

tim kurikulum, peneliti, 

prosedur, teknisi dan lain-

lain yang tidak langsung 

berinteraksi dengan siswa 

Bahan/Material Sesuatu (biasa disebut media 

atau software) yang 

mengundang pesan untuk 

disajikan, melalui 

Transparansi, slide, film, 

film strip, audio tape, video, 

tape, modul, majalah, bahan 

pengajaran 
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penggunaan alat atau oleh 

dirinya 

Alat/Peralatan Sesuatu (biasa pula disebut 

hardware atau perangkat 

keras) yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan yang 

tersimpan dalam bahan 

Proyektor, slide, film strip, 

film, OHP, LCD, video tape 

atau kaset recorder, pesawat 

televisi 

Teknik Prosedur rutin atau acuan 

yang disiapkan untuk 

menggunakan  bahan, alat, 

orang, dan lingkungan  untuk 

menyampaikan pesan 

Discovery learning, 

simulasi, kuliah, ceramah, 

tanya jawab 

Lingkungan Situasi sekitar dimana pesan 

diterima 

Lingkungan pikir, gedung 

sekolah, perpustakaan, 

laboratorium 

  

 Sedangkan menurut AECT dalam Komalasari (2010), sumber belajar 

berdasarkan tipe atau asal usulnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Sumber belajar yang dirancang (learning resourrces by design) adalah 

sumber belajar yang secara khusus atau sengaja dirancang atau 

dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Contohnya 

adalah buku pelajaran, modul, program VCD pembelajaran. 

b. Sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan (learning 

resources by utilization), yaitu sumber belajar yang secara tidak langsung 

dirancang atau dikembangkan untuk keperluan pembelajaran, tetapi dapat 

dipilih dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya 

adalah surat kabar, televisi, pasar, terminal. 

Selain itu terdapat klasifikasi sumber belajar yang dikemukaan oleh 

Sudjana dan Rivai (1991) yang diantara lain sebagai berikut: 

a. Sumber belajar tercetak, meliputi buku,majalah, brosur, koran, poster, 

denah, ensiklopedia, kamus, booklet. 

b. Sumber belajar non cetak, meliputi film, slide, video, model. 
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c. Sumber belajar yang berbentuk fasilitas, meliputi perpustakaan, ruangan 

belajar, studio. 

d. Sumber belajar berupa kegiatan, meliputi wawancara, kerja kelompok, 

observasi, simulasi, permainan. 

e. Sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat meliputi taman, terminal, 

pasar, toko, pabrik, museum. 

2.4.3 Fungsi Sumber Belajar  

 Menurut Morison (dalam Abdullah, 2012), terdapat 6 fungsi sumber 

belajar antara lain yaitu: 

a. Meningkatkan produktivitas pembelajaran, melalui percepatan laju belajar 

dan membantu pengajar untuk memanfaatkan waktu lebih efisien dan 

menggurangi pengajar dalam menyajikan sebuah informasi, sehingga 

dapat lebih banyak membimbing dan meningkatkan semangat belajar. 

b. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih personal, 

melaui pengurangan kontrol pengajar yang kaku dan tradisional serta 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai 

kemampuannya. 

c. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran, melalui 

perencanaan program belajar yang lebih sistematis dan mengembangkan 

bahan ajar berbasis penelitian. 

d. Pembelajaran lebih mantap melalui peningkatan kemampuan manusia 

dalam penggunaan berbagai media komunikasi serta penyajian data dan 

informasi secara lebih nyata. 
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e. Memungkinkan belajar secara seketika melalui upaya minimalisir pemisah 

antara pelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang 

sifatnya nyata dan memberikan pengetahuan yang bersifat langsung. 

f. Memungkinkan cakupan pembelajaran yang lebih luas, terutama dengan 

adanya media massa, melalui pemanfaatan bersama yang lebih oleh luas 

tentang kejadian-kejadian yang belum pernah diketahui dan penyajian 

informasi yang mampu menembus batas geografis. 

 

 

2.5 Media Poster 

2.5.1 Latar Belakang Pemilihan Poster 

Dalam penyampaian informasi ke berbagai kalangan ini dapat 

menggunakan media, media ini juga mempunyai macam-macam bentuknya. 

Penggunaan media ini harus tepat dikarenakan sangat diperlukan unutuk 

membuat pembaca paham terhadap tujuan dari pembuatan media. Adapun hasil 

penelitian ini ditujukan kepada masyarakat, khususnya para konsumen yang 

terdapat di pasar besar kota Malang. Media yang sesuai dengan sasaran ini 

adalah menggunakan media poster. 

Menurut Sudjana  dan Rivai (2010), poster mempunyai daya tarik yang 

begitu tinggi sebab didalam poster terdapat uraian yang memadai secara 

kejiwaan dan merangsang untuk dihayati. Hal yang tidak pantas dalam poster 

adalah ilustrasi yang dramatik berlebihan. Adapun kegunaan poster antara lain 

yaitu: 

a. Sebagai motivasi 

b. Sebagai peringatan, dan sebagai penambah pengalaman yang kreatif. 



21 
 

 
 

Selain itu juga poster dapat menstimulasi anak untuk mempelajari dan 

memahami pesan yang terdapat didalam poster tersebut. Pesan yang terdapat 

didalam poster ini dapat membantu menyadarkan pembaca, sehingga diharapkan 

bisa mengubah perilaku pembaca dalam praktik sehari-hari yang nantinya 

diharapkan menjadi sebuah kebiasaann (Sudjana dan Rivai, 2010). 

Poster pada dasarnya tidak saja penting untuk menyampaikan kesan dan 

pesan tertentu terhadap suatu hal, akan tetapi juga diharapkan mampu untuk 

mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku seseorang yang melihatnya. Poster 

yang dikembangkan dalam penelitian ini berfungsi untuk menyampaikan pesan 

tentang bahaya pewarna sintetis terhadap tubuh. Bagi masyarakat, khususnya bagi 

para penjual dan para konsumen memahami agar tidak mengkonsumsi makanan, 

lebih khususnya adalah jeli yang mengandung pewarna sintetis. Poster dalam 

penelitian ini menyajikan tentang bahaya jangka panjang pewarna sintetis 

terhadap tubuh apabila dikonsumsi, ciri-ciri makanan yang mengandung pewarna 

sintetis, serta perbedaan pewarna sintetis dengan pewarna alami pada makanan. 

2.5.2 Karakteristik Poster 

Menurut Sadirman (2007), poster yang baik harus memiliki karakteristik 

sebagai berikut: (1) sederhana, (2) menyajikan, (3) berwarna, (4) slogannya 

ringkas dan jitu, (5) tulisannya jelas, (6) motif dan desain bervariasi, serta poster 

juga dibuat dari kertas, kain, atau secamacamnya, kemudian juga 

pemasangannyapun sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari pembuatan poster 

tersebut. 

Pada umumnya poster ini terdiri atas teks dan gambar, namun tidak 

menutup kemungkinan poster ini hanya terdiri dari kata-kata saja atau hanya 
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terdiri dari gambar saja. Adapun poster biasanya agar mudah dibaca oleh khalayak 

umum, teks harus ditulis dengan huruf besar dan tebal serta menggunakan huruf 

yang sederhana. Gambar pun yang disajikan dalam poster harusnya sesuai dengan 

tujuan, tema, peristiwa atau kegiatan yang dimaksud. 

Menurut Sudjana dan Rivai (2010), poster harus sederhana, menarik 

perhatian, desain poster harus menarik, serta warna yang dipakai dalam poster 

diharapkan mencolok dan kontras agar poster ini dapat menarik perhatian bagi 

khalayak umum. 

2.5.3 Cara Pembuatan Poster 

Dalam pembuatan poster yang baik menurut Sanaky (2011), harus 

memperhatikan prinsip-prinsip tertentu, antara lain yaitu: 

a. Menentukan tema dan tujuan pembuatan poster. 

b. Menyajikan gambar dengan memperlihatkan segi-segi artistik, 

sederhana, dan memperhatikan komposisi warna yang pas. 

c. Menggunakan kalimat-kalimat dalam bahasa yang sederha. 

d. Menyesuaikan ukuran poster dengan kondisi termpat. 

e. Poster juga harus mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang 

yang melihat. 

f. Poster dapat dibuat diatas kertas, kain, triplek dan semacamnya. 

g. Bentuknya harus sederhana dan tulisannya harus jelas. 
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2.5.4 Kelebihan dan Kekurangan Poster 

Menurut Sumanto (2012), poster ini mempunyai kelebihan dan 

kekurangan apabila digunakan untuk sumber pembelajaran, antara lain sebagai 

berikut: 

Kelebihan dari media poster yaitu: 

a. Pembaca dapat mengatur tempo dalam membaca dan memahami 

maksud yang terdapat didalam poster. 

b. Pembaca dapat membaca ulang dengan teliti dan dapat dibaca kembali 

dibagian mana yang dikendaninya. 

c. Pesan-pesan bersifat permanen karena sifatnya yang tercetak dan 

kekuatan utamanya adalah dapat dijadikan bukti. 

d. Memuat informasi yang cukup lengkap. 

Adapun kekurangan dari media poster yaitu: 

a. Memerlukan kemampuan membaca dan perhatian untuk 

menikmatinya. 

b. Membutuhkan proses penyusunan dan penyebaran yang kompleks dan 

membutuhkan waktu yang relatif lama. 

c. Jenis bahan yang digunakan biasanya mudah sobek karena biasanya 

bahan yang digunakan adalah dari kertas. 
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2.5.5 Poster Sebagai Sumber Belajar 

Poster merupakan hasil dari sebuah desain grafis dengan media yang 

berukuran besar serta didalamnya terdapat komposisi gambar dan huruf. Desain 

komposisi yang dibuat dengan ukuran besar itu agar masyarakat bisa mudah 

membaca informasi walaupun sedang berkendara ataupun jalan kaki. Oleh karena 

itu poster dibuat berdasarkan kaidah sederhana dengan memiliki warna kontras 

yang bertujuan untuk menarik perhatian, mempengaruhi, dan informasi yang 

terdapat didalam poster tersebut cepat dimengerti (Terence A. Shimp, 2003). 

Adapun prinsip desain poster yang harus diperhatikan dalam 

pembuatannya menurut Sudjana dan Rivai (2010), sebagai berikut: 

a. Keseimbangan/Balancing, yang merupakan prinsip dalam komposisi 

yang menghindari kesan berat sebelah atas suatu bidang atau ruang 

yang diisi dengan unsur-unsur rupa. 

b. Alur baca/Movement, yang diatur secara sistematis oleh desainer 

untuk mengarahkan “mata pembaca” dalam menelusuri informasi dari 

bagian satu ke bagian yang lain. 

c. Penekanan/Emphasis, penekanan bisa dicapai demham membuat judul 

atau ilustrasi yang jauh lebih menonjol dari elemen-elemen desain lain 

berdasarkan urutan prioritas. 

d. Kesatuan/Unity, beberapa bagian dalam poster harus digabung atau 

dipisah sedemikian rupa menjadi kelompok-kelompok informasi. 
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2.6 Hasil Penelitian yang Relevan 

Menurut Wahyu dan  Andi (2009) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

terdapat 41 jajanan pasar yang dijual di enam pasar Kecamatan Laweyan 

Kotamadya Surakarta sebanyak 15 sampel mengandung pewarna sintetis dengan  

jumlah 42,86% di pasar Kadipolo, 25% di pasar Kembang, 50% di pasar 

Purwosari, 33,33% di pasar Jungke, 75% di pasar Penumping, dan 22,22% di 

pasar Kleco. Jadi dapat disimpulkan bahwa masih banyak jajanan yang 

mengandung pewarna sintetis yang terdapat di pasar tradisional.
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2.7 Kerangka Konsep

Bahan Tambahan Pangan 

Jeli 

Pewarna alami Pewarna buatan 

Nur Hidayat dan 

Elfi Anis (2006) 

Karotenoid, biksin, 

karamel, klorofil  

Warna kurang stabil 

dan mudah berubah  

Menambah 

daya tarik 

pembeli  

Peraturan Menteri 

Kesehatan RI 

Nomor 722 

(1988) Biru 

berlian, coklat 

HT, eritrosin, 

hijau FCF, hijau 

S, indigotin, 

karmoisin, kuning 

FCF/Sunset 

yellow, kuning 

kuinolin, merah 

alura, ponceau 

4R, tartazin 

Warna yang stabil 

dan tahan lama  

Menambah daya tarik pembeli 

akan tetapi dapat menyebabkan 

kerusakan organ pencernaan 

Sunset yellow 

Banyak terdapat di Pasar Besar 

Kota Malang 

Metode Kromatografi kertas 

Layak Tidak layak 

Sumber belajar (Poster A3 

lebar 29,7 cm x panjang 42cm) 

 

KD 3.6 Memahami berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat 

adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan 
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