
i 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

Judul Karya Tulis Ilmiah : Uji Kualitatif Penggunaan Rhodamin B Pada Saus 

Cilok Di Pedagang Kaki Lima Se-Kota Mataram 

Nama Mahasiswa  : Yolanda Satriani Putri 

Nomor Mahasiswa  : H1A 013 063 

Fakultas  : Kedokteran 

 

Karya Tulis Ilmiah ini telah diterima sebagai salah satu syarat meraih gelar 

Sarjana pada Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. 

 

  

Mataram,Januari 2016 

Pembimbing Utama  

 

 

dr.Arfi Syamsun Sp.KF M.Si. Med 
NIP. 19790108 2003 12 1 002 

 

Pembimbing Pendamping  

 

 

 
dr. Januarman 

NIP. 19860125 201 504 1 001 

 

  



ii 
 

 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

ANALISIS KUALITATIF PENGGUNAAN RHODAMIN B PADA SAUS 

CILOK DI PEDAGANG KAKI LIMA SE-KOTA MATARAM
 

 

Dipersiapkan dan disusun oleh : 

  Nama Mahasiswa : YOLANDA SATRIANI PUTRI 

  Nomor Mahasiswa : H1A 013 063 

 

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 16 Januari 2017 

Ketua, 

 

 

 
dr.Arfi Syamsun, Sp.KF., M.Si.Med. 

NIP. 19790108 200312 1 002 

 

 

Anggota, 

 

 

 
dr. Januarman 

NIP. 19860125 201504 1 001 

 

Anggota, 

 

 

 
dr.Seto Priyambodo, M.Sc 

NIP. 19790327 200604 1 002 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Dekan FK Universitas Mataram 

 

 

 

dr. Hamsu Kadriyan, Sp.THT-KL 

NIP.19730525 200112 1 001 

 



iii 
 

 
 

PRAKATA 

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT Yang Maha Esa atas 

segala karunia-Nya,sehingga Karya Tulis ini dapat diselesaikan pada waktunya. 

Karya tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka 

menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram untuk 

meraih gelar Sarjana. Karya tulis in berjudul : Analisis Kualitatif Penggunaan 

Rhodamin B pada Saus Cilok di Pedagang Kaki Lima se-Kota Mataram. 

 Selama proses penyusunan karya Tulis ini, penulis memperoleh banyak 

bimbingan, petunjuk, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik dalam 

institusi maupun dari luar institusi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. 

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada yang terhormat: 

1. Prof Ir. H. Sunarpi, Ph.D selaku rektor yang telah memberikan izin untuk 

penelitian ini dapat terlaksana. 

2. dr. Hamsu Kadriyan, Sp. THT.M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Mataram yang telah memberikan izin untuk melakukan 

penelitian. 

3. dr. Arfi Syamsun, Sp. KF., MSi.Med selaku pembimbing  utama yang 

selalu bersedia meluangkan waktu ditengah-tengah segala kesibukannya, 

membimbing dan memberi banyak masukan serta saran dengan penuh 

kesabaran selama proses penyusunan karya tulis ini. 



iv 
 

 
 

4. dr. Januarman selaku pembimbing pendamping yang selalu memberi 

bimbingan, petunjuk, dan masukan dengan penuh kesabaran selama 

penulisan demi kelancaran proses penyusunan karya tulis ini. 

5. dr. Seto Priyambodo, M.Sc selaku penguji yang juga telah membantu 

penulis menyelesaikan KTI ini dengan penuh kesabaran. 

6. dr. Ika Primayanti M. Kes dan dr. Herpan Harahap, M.Biomed, SpS 

sebagai Ketua dan Sekretaris Tim Karya Tulis Ilmiah Fakultas Kedokteran 

Universitas Mataram. 

7. Pak Haris selaku penanggung jawab Laboratorium Biokimia Fakultas 

Teknologi Pangan yang telah bersedia memberikan bantuan dan masukan 

selama proses pengujian sampel. 

8. Ketua Laboratorium Biokimia Fakultas Teknologi Pangan yang juga 

bersedia memberikan masukan dan ijin dalam menggunakan 

Laboratorium. 

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram yang bersedia 

memberikan masukan dan iji atas penelitian ini. 

10. Orang Tua saya Sumarni S.Kep.Ns dan Samsul Hidayat (almarhum) serta 

Anang Mahmud yang telah memberikan dukungan, semangat dan bantuan 

dengan penuh kasih sayang dalam proses-proses penyelesaian penelitian 

ini. 

11. Saudara Kandung Terkasih Anang Muh. Naufal Humam dan Anang Muh. 

Nabil Humam, serta Kakek-Nenekku tercinta H. Saefudin (alm), Hj. 



v 
 

 
 

Sabariah, H. Abdul Samad, Hj. Fatimah yang telah memberikan dukungan 

dan semangat dalam penyelesaian penelitian ini. 

12. Dosen-dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang telah 

memberikan ilmu, kasih sayang, pengertian dan dukungan sehingga 

penelitian ini dapat selesai dengan baik. 

13. Sri Rohmayana, Siti Nurul Muharrom, Rosmeiti Emma Aulia, Wanda 

Rendraswara yang merupakan teman satu tim penelitian dan teman 

seperjuangan dalam menyusun, menjalani dan menyelesaikan penelitian 

ini. 

14. Farhani Afifi, Siti Nurul Muharrom, Sri Rohmayana, Baiq Zulhaeni 

Aprilia Lestari yang telah meluangkan waktu dan tenaga membantu dalam  

pengambilan sampel penelitian ini. 

15. Zaidah, Siti Rohul Isnaini, Diyah Trisnawati, Rita Andrayana Sari, Baiq 

Pratiwi Komala Sari, Jamilah dan Sri Rohmayana sebagai sahabat sejati 

yang telah memberi dukungan serta saran salama penyusunan penelitian 

ini. 

16. Guru-guru Pondok Pesantren Nurul Haramain NW Putri Narmada yang 

telah menanamkan ilmu agama dan pengetahuan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian ini dengan baik. 

17. Septi, Fatmi, Sri, Aulia, Dayana, Ummah, Ima, teman-teman Zafarza Al-

Ittisyara dan Rizkisebagai sahabat terkasih yang telah memberikan 

semangat dalam penyusunan penelitian ini. 



vi 
 

 
 

18. Teman-teman Duta Wacana Hani, Nurul, Dewi, Shierly, Qisthi, Nina, 

Nanang, Atha’, Agung yang telah memberikan dukungan dan semangat 

dalam penyusunan penelitian ini. 

19. Teman-teman seperjuangan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram 

angkatan 2013 “Articulatio” yang telah memberikan dukungan dan 

bantuan selama proses-proses yang ada di Fakultas Kedokteran 

Universitas Mataram. 

20. Keluarga Besar Fakultas Kedokteran Universitas Mataram untuk semua 

bantuaannya selama proses penyusunan karya tulis ini. 

21. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam penyusunan KTI ini yang tidak dapat disebutkan satu per 

satu. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan 

kepada penulis. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Karya Tulis Ilmiah ini 

masih jauh dari sempurna. Semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan 

ilmiah dalam masalah kesehatan dan memberikan manfaat bagi pembaca yang 

memerlukannya. 

Mataram, Januari 2017 

 

 

 

 

Penulis  



vii 
 

 
 

PENYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini tidak 

terdapat karya  pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 

Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 

pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali 

yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

 

 

       Mataram, Januari 2017 

 

 

        Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

ABSTRAK 

ANALISIS KUALITATIF PENGGUNAAN RHODAMIN B PADA SAUS 

CILOK DI PEDAGANG KAKI LIMA SE-KOTA MATARAM 

Yolanda Satriani Putri, Arfi Syamsun, Januarman 

Latar belakang :Rhodamin B merupakan salah satu pewarna sintetik yang 

menghasilkan warna merahjika dalam larutan. Penggunaannya dalam makanan 

telah dilarang oleh Pemerintah. Namun, menurut beberapa penelitian terdahulu 

pada beberapa makanan, Rhodamin Btelah ditemukan positif terdapat pada 

sejumlah makanan. Salah satu contohnya adalah saus. 

Tujuan :Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui persentase penggunaan 

Rhodamin B pada saus cilok yang dijual oleh pedagang kaki lima se-Kota 

Mataram. 

Metode :Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain potong 

lintang (cross sectional). Penelitian ini menggunakan data laboratorium berupa 

kandungan Rhodamin B pada saus cilok yang dijual oleh pedagang kaki lima se-

Kota Mataram. Sampel saus diambil dengan teknik convience sampling. Teknik 

yang digunakan untuk uji sampel adalah teknik uji dengan Tes Kit dengan merek 

Easy Tes Kit. 

Hasil :Dari 92 sampel saus yang diambil dari pedagang kaki lima se-Kota 

Mataram dan dilakukan pengujian didapatkan tidak ada sampel yang mengalami 

perubahan warna. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun saus 

yang dijual oleh pedagang kaki lima mengandung Rhodamin B. 

Kesimpulan :Secara kualitatif dengan menggunakan tes kit (easy test kit) pada 

saus cilok yang dijual oleh pedagang kaki lima se-Kota Mataram menunjukkan 

tidak satu pun saus tersebut mengandung Rhodamin B 

Kata kunci :Rhodamin B, Saus, Pedagang Kaki Lima, Easy Tes Kit Rhodamin B 
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ABSTRACT 

QUALITATIVE ANALYSIS FOR THE USE OF RHODAMINE B IN 

MEATBALL SAUCE AT STREET FOOD IN MATARAM CITY 

Yolanda Satriani Putri, Arfi Syamsun, Januarman 

Background : Rhodamine B is synthetic dye that result red colorin solution. 

Adding Rhodamine B in food as food colorant is banned by the goverment. 

However according to some food research, Rhodamine B was found in some 

food.One of the example food that contain Rhodamine B is sauce. 

Objective : To Determine the percentage of Rhodamin B in meatball sauce which 

soldin Mataram’s street food. 

Methods : This study is a descriptive research with cross sectional design. This 

Study usedprimary data from laboratory test for Rhodamine B content in meatball 

sauce which sold in Mataram’s street food. The sampling method of this study 

was convenience sampling of non-probability technique. The technique of the 

laboratory test for Rhodamine B content in meatball sauce was Test Kit with Easy 

Test Kit branded.  

Result : Amounts 92 samplesof meatball sauce which taken in Mataram’s street 

food and tested in laboratory were resulting none of these samples showed color 

change into violet. It means that these meatball sauce are negatively contain 

Rhodamine B. 

Conclusion : The result of qualitative research using Test Kit for the existence of 

Rhodamine B in meatball sauce were Negative for all of the samples. It means 

that none of meatball sauce which sold in Mataram’s street food contain 

Rhodamin B.  

 

Keyword : Rhodamine B, Meatball sauce, Street Food, Easy Tes Kit.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Makanan merupakan kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusia. 

Makanan sehari-hari harus memiliki zat gizi yang dibutuhkan untuk fungsi normal 

tubuh dan tidak mengandung zat berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit 

pada tubuh. Beraneka ragam bentuk dan jenis makanan telah banyak tersedia 

dalam masyarakat yang siap untuk dikonsumsi, salah satu contohnya adalah 

makanan yang dijual oleh pedagang kaki lima di sekitar kawasan sekolah atau 

kampus.  

Pedagang kaki lima adalah orang yang berjualan di tepi jalan/trotoar dan 

tempat-tempat umum yang bukan diperuntukkan tempat usaha atau tempat lain 

yang bukan miliknya sehingga pegadang kaki lima berbeda dari pedagang lain 

yang memiliki jenis dan status legalitas usaha mereka (Widigdo, 2013). Pedagang 

kaki lima banyak dijumpai di berbagai tempat, terutama di sekitar kawasan 

sekolah atau kampus, taman, dan pusat-pusat perbelanjaanyang ramai dikunjungi 

oleh masyarakat. 

Jajanan yang dijual oleh pedagang kaki lima banyak diminati oleh pelajar, 

mahasiswa dan masyarakat umum alasannya karena pedagang kaki lima mudah 

ditemukan terutama di daerah perkotaan,rasanya enak di lidah dan harganya relatif 

murah. Hal tersebut menyebabkan jajanan pedagang kakimenjadi sasaranutama 

untuk menjadi makanan yang dapat dikonsumsi dengan mudah oleh pelajar, 

1 
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mahasiswa dan masyarakat umum. Terdapat banyak jenis makanan siap konsumsi 

yang dijual oleh pedagang kaki lima. Salah satu contoh makanan yang banyak 

dikonsumsi adalah cilok dengan sausnya.  

Cilok adalah bakso kecil yang dimakan bersama sausnya. Cilok bersaus 

dapat ditemukan di setiap daerah perkotaan maupun perdesaan. Harga cilok 

bersaus relatif lebih murah dan lebih terjangkau. Selain itu cilok bersaus juga 

diminati karena rasanya yang menggugah selera dan lebih mudah didapat. Namun, 

walaupun begitu jajanan tersebut belum tentu memiliki zat gizi dan keamanan 

untuk dikonsumsi. 

Makanan olahan harus mengandung pangan dan bahan tambahan pangan 

yang aman dari cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, 

merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.Bahan tambahan pangan 

merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk mempengaruhi 

sifat dan/atau bentuk makanan tersebut(Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 

Pasal 73). 

Salah satu contoh bahan tambahan pangan adalah pewarna makanan. 

Pewarna makanan dapat berasal dari bahan alami atau bahan sintetik. Para penjual 

seringkali menggunakan pewarna sintetik karena lebih mudah, lebih praktis atau 

mungkin relatif lebih murah dibandingkan dengan yang alami (Kulkarni, et al, 

2014). Penggunaan pewarna makan sintetik bukanlah suatu larangan, namun 

penggunaan pewarna sintetik yang telah ditetapkan berbahaya oleh pemerintah 

tidak boleh digunakan dalam makanan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan 
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Republik Indonesia Nomor :239/men.kes/per/v/85 tentang zat warna tertentu yang 

dinyatakan sebagai bahan berbahaya, menyatakan bahwa terdapat 30 jenis 

pewarna berbahaya yang  tidak boleh digunakan dalam makanan. Rhodamin B 

termasuk dalam salah satu pewarna berbahaya dan dilarang penggunaannya dalam 

makanan. 

Rhodamin B adalah perwarna sintesis golongan xanthenes dyes yang 

digunakan pada industri tekstil dan kertas, sebagai pewarna kain, kosmetika, 

produk pembersih mulut, dan sabun.Rhodamin B memberi warna merah terang 

jika didalam larutan dan tidak berbau. Rhodamin B sering disalahgunakan pada 

pembuatan kerupuk, terasi, saus, cabe merah giling, agar-agar, aromanis/kembang 

gula, manisan, sosis, sirup, minuman, dan lain-lain (BPOM, 2011).  

Rohmah (2013)telah meneliti tentang keamanan pangan pentol cilok di 

desa Blawirejo kecamatan Kedungpring Lamongan. Metode yang digunakan 

dalam penelitian tersebut adalah metode observasi, dokumentasi, angket dan uji 

laboratorium dengan subjek penelitian yaitu sejumlah 5 penjual pentol cilok di 

desa tersebut. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut yaitu didapatkan 4 

sampel pentol yang terkontaminasi oleh bacteri E. coli atau Salmonella sp. dan 

hanya 1 sampel pentol yang tidak terkontaminasi kedua bakteri tersebut. Semua 

saus cilok terkontaminasi oleh bakteri E. coli atau Salmonella sp. serta sejumlah 3 

sampel saus tomat terdeteksi mengandung Rodhamin B. 

Selain itu, penelitian oleh Putra dkk (2014) tentang gambaran zat pewarna 

merah pada saus cabai yang terdapat pada jajanan yang dijual di Sekolah Dasar 

Negeri Kecamatan Padang. Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif 
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dengan metode memeriksakan jenis dan kadar zat pewarna pada saus cabai 

dengan jumlah sampel sebanyak 25 sampel. Hasil yang didapatkan dalam 

penelitian tersebut adalah sebanyak 10 sampel saus cabai mengandung Rhodamin 

B dan 15 sampel saus yang mengandung zat kimia diperbolehkan dalam makanan 

oleh Depkes RI  kadarnya melewati batas dari yang diizinkan.Utami dan 

Suhendi(2009) juga telah meneliti tentang analisis Rhodamin B dalam jajanan 

pasar dengan metode kromatografi lapis tipis. Hasil penelitian ini yaitu  dari 41 

sampel yang diuji terdapat 15 sampel yang mengandung Rhodamin B. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa Rhodamin B 

banyak beredar di masyarakat. Penggunaan Rhodamin B sebagai bahan tambahan 

pangan tentunya berbahaya bagi kesehatan. Efek yang ditimbulkan adalah dapat 

menyebabkan kanker karena Rhodamin B termasuk bahan karsinogen (penyebab 

kanker) yang kuat. Konsumsi Rhodamin B yang terus menerus akan 

menyebabkan gejala pembesaran hati dan ginjal, gangguan fungsi hati, kerusakan 

hati, gangguan fisiologi tubuh dan bahkan kanker (BPOM, 2011).  

Penggunaan bahan tambahan pangan Rhodamin B dapat membahayakan 

tubuh. Salah satu sasaran penggunaan Rhodamin B adalah saus cilok untuk 

memberikan warna merah pada saus. Konsumen  yang tidak jeli dalam memilih 

makanan, terutama yang mementingkan rasa yang enak dan harga yang murah 

akan menjadi sasaran penjual makanan dengan kandungan bahan berbahaya ini.  

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu adanya penelitian mengenai 

keamanan saus cilok di pedagang kaki lima. Penelitian kualitatif terhadap saus 

cilok pedagang kaki lima perlu dilakukan untuk mengetahui keamaan pangan dari 
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zat berbahaya, terutama Rhodamin B. Penelitian  kualitatif pengguaan Rhodamin 

B pada saus cilok di Kota Mataram belum pernah dilakukan. Adapun teknik uji 

dalam penelitian ini yaitu dengan rapid test kit. Maka, dalam penelitian ini 

peneliti akan mengamati keamaan saus cilok dari segi penggunaan pewarna 

Rhodamin B di Kota Mataram. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 “Berapa persentase saus cilok yang mengandung Rhodamin Bdi pedagang 

kaki lima se-Kota Mataram?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase penggunaan 

Rhodamin Bpada saus cilok di pedagang kaki lima se-Kota Mataram. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui asal sumber saus yang mengandung Rodhamin B 

2. Mengetahui pengetahuan pedagang kaki lima tentang ciri-ciri saus 

yang mengandung Rodhamin B 

3. Mendapatkan informasi ada tidaknya penyalahgunaan Rodhamin B 

pada saus cilok di pedagang kaki lima se-Kota Mataram 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi Masyarakat 

Sebagai acuan untuk meningkatkan kewaspadaan dalam memilih 

makanan, terutama cilok dan sausnya. 

1.4.2 Manfaat Bagi Pemerintah 

1. Sebagai salah satu sumber bagi Pemerintah Kota Mataram untuk 

mengetahui tingkat keamanan pangan yang beredar di Masyarakat. 

2. Dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota 

Mataram untuk menentukan kebijakan-kebijakan tertentu yang terkait 

dengan keamanan pangan di Kota Mataram. 

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti 

Sebagai sarana pengembangan pengetahuan tentang metode 

penelitian dan pengabdian masyarakat. 

1.4.4 Manfaat Bagi Peneliti Lain 

Sebagai salah satu referensi mahasiswa kesehatan dalam bidang 

penelitian tentang persentase jumlah saus cilok yang mengandung 

Rhodamin B. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Saus 

 Kata “saus” berasal dari Perancis (sauce) yang diambil dari bahasa Latin 

salsus yang berarti “digarami”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saus 

adalah kuah yang kental berisi bumbu berupa bahan tertentu seperti tomat, cabai, 

dan lain-lain yang berguna sebagai penyedap makanan atau pasangan kudapan 

dan lauk. Dalam arti luas, saus berarti produk makanan yang berbentuk pasta yang 

terbuat dari bubur buah berwarna menarik (biasanya merah) mempunyai aroma 

dan rasa yang menggugah selera. Aroma yang sedap, rasa yang pedas, asam, dan 

manis dapat tercipta jika ditambahkan bumbu-bumbuan seperti gula, garam, cuka, 

bawang, seledri dan sayuran lain. Jadi, saus biasanya merupakan bahan penyedap 

dan penambah rasa pada makanan tertentu untuk meningkat cita rasanya (Majid, 

2008). 

Masyarakat Indonesia telah mengenal saus tomat dan biasanya 

mengkonsumsinya sebagai bahan penyedap makanan karena rasanya yang khas 

dan diminati masyarakat. Produk-produk saus tidak hanya dijual di pasar 

tradisioanal, tapi juga di supermarket. Saus dapat berupa buatan pabrik atau 

buatan sendiri sebelum makanan dihidangkan (Majid, 2008). 

 Keuntungan saus buatan pabrik adalah dalam penggunaannya siap saji 

(tinggal tuang) ke dalam masakan serta masyarakat dapat memperolehnya dengan 

mudah, cepat dan awet. Namun kelemahannya adalah tidak semua jenis makanan 

7 
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cocok dengan jenis saus tersebut, bagi orang yang memperhatikan rasa, mereka 

perlu menambahkan bumbu-bumbu pelengkap yang lain. Sedangkan keuntungan 

saus buatan sendiri adalah lebih sesuai dengan aroma masakan yang disajikan, 

tapi dalam membuatnya membutuhkan waktu yang cukup lama (Majid, 2008).  

 Menurut beberapa penelitian saus menjadi sangat rentan dalam 

penyalahgunaan dalam bahan tambahan makanan, khususnya Rhodamin B. 

Rhodamin B digunakan sebagai pewarna dalam makanan oleh beberapa pedagang 

yang tidak bertanggung jawab. Rhodamin B merupakan pewarna sintesis dapat 

memberikan warna merah terang jika dalam larutan. 

2.2 Pewarna Makanan 

Pewarna makanan merupakan salah satu zat aditif makanan. Zat aditif 

makanan didefinisikan sebagai bahan yang ditambahkan dan dicampurkan 

sewaktu pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu. Dilihat dari sumbernya, 

pewarna makanan terbagi menjadi dua jenis yaitu pewarna makanan alami dan 

pewarna makanan sintetis (Anggraeni, 2011). 

2.2.1 Pewarna Makanan Alami 

Pewarna makanan alami berasal dari bahan-bahan alami seperti hewan, 

tumbuhan dan mineral (Kulkarni et al, 2014). Pewarna warna alami ini lebih aman 

untuk kesehatan dibandingkan pewarna makanan sintetis. Sayur-sayuran yang 

sering kita konsumsi sehari-hari memiliki zat warna alami sehingga kita dapat 

manfaatkannya untuk mewarnai makanan (Cindaya, 2015). Zat warna alami 

tersebut yang dapat memberi warna pada makanan yaitu: klorofil (zat hijau daun 
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yang terdapat pada daun pandan dan daun suji), karotenoid (pigmen warna 

kuning, merah oranye yang terdapat pada kunyit dan wortel), antosianin (warna 

merah, biru, dan ungu yang terdapat pada buah anggur, ubi ungu dan bunga 

rosella). Selain itu, terdapat juga beberapa pewarna alami yang dapat digunakan 

seperti annato, saffron, paprika, kulit anggur, zinc oxide, karamel, beetroot/ubi 

ungu, cochineal, dan kunyit (Kulkarni et al, 2014). 

2.2.2 Pewarna Makanan Sintesis 

Perwarna makanan sintesis merupakan zat warna hasil produksi kimia dari 

manusia dan bukan berasal dari tumbuh-tumbuhan ataupun hewan (Cindaya, 

2015). Pewarna makanan sintesis menjadi popoler karena memiliki kualitas warna 

yang lebih cerah dan seragam, lebih banyak pilihan warna serta lebih murah 

dibandingkan dengan pewarna makanan alami (Kulkarni et al, 2014).  

Terdapat dua jenis pewarna makanan sintetis yaitu dyes dan lakes. Dyes 

adalah zat warna  berbentuk serbuk, granula yang larut air dan larutannya dapat 

mewarnai. Dyes cenderung stabil untuk berbagai jenis makanan dan tidak mudah 

rusak saat kering. Dyes pada umumnya digunakan pada minuman berkabonat, 

minuman ringan, roti dan kue-kue dll. Pewarna yang tergolong Dyes yaitu 

Amaranth, Tartazine, Sunset Yellow, Panceau, Briliant Blue, Fast Green, 

Benzylviolet, Erythrosine, Indigotin (Koswara, 2006). Lakes adalah pigmen yang 

dibuat melalui proses pengendapan dan absorbsi dye pada bahan dasar yang tidak 

larut dalam air. Lakes bersifat lebih stabil dibandingkan dye. Pada umumnya, 
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Lakes ini digunakan pada tablet, tablet lapis, icing, pelapis fondant, pelapis-

pelapis berminyak, campuran adonan cake dan donut, permen dll. 

 Zat warna sintetis telah banyak beredar di masyarakat. Tidak semua 

pewarna sintetis boleh digunakan dalam makanan, hal tersebut karena beberapa 

pewarna sintetis telah dilaporkan memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan. 

Dalam rangka menjaga kesehatan rakyat maka pemerintah telah menetapkan 

peraturan mengenai pemakaian pewarna  yang dapat digunakan dan dilarang 

dalam makanan. 

2.3 Peraturan Pemerintah 

Pewarna makanan tergolong ke dalam bahan tambahan makanan (BTP). 

Menurut Permenkes No 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan 

menyatakan bahwa bahan tambahan makanan adalah bahan yang ditambahkan ke 

dalam untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Bahan tambahan makanan 

bukanlah bahan baku pangan dan bukan bahan untuk mempertahan atau 

meningkatkan nilai gizi. Terdapat dua jenis bahan tambahan makan yaitu bahan 

tambahan yang diizinkan dan dilarang. 

2.3.1 Bahan Pewarna Makanan Yang diizinkan  

Bahan tambahan makanan yang diizinkan hanya boleh digunakan tidak 

melebihi batas maksimum agar tidak menimbulkan efek merugikan terhadap 

kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor : 722/Menkes/Per/X/88 telah 

menyebutkan daftar nama-nama zat warna sintetis yang boleh digunakan pada 

makanan dan juga pada Peraturan Kepala BPOM RI nomor 37 tahun 2013 tentang 
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batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pewarna telah menjabarkan 

batas asupan harian pewarna sintesis yang diizinkan. Hal tersebut talah diringkas 

dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 2.1 Daftar Nama Zat Warna yang diizinkan penggunaannya dalam makanan 

No Nama BTP Kategori Pangan Maksimal 

dosis Asupan 

harian 

1 Biru Berlian Makanan dan minuman yang berbasis susu 

(yogurt, es krim), jem, jeli, kembang gula, 

permen karet, kue beras, sirup, makanan 

diet, minuman berkarbonat, saus, dll. 

0-12,5 

mg/kgBB 

2 Coklat HT Minuman ringan, makanan cairan, 

minuman pencuci mulut, kembang gula, dll 

0-1,5 mg/ 

kgBB 

3 Eritrosin  Buah bergula, kembang gula, kukis, pai, 

produk olahn daging, dll 

0-0,1 

4 Hijau FCF Makanan minuman berbasis susu, buah 

bergula, jem, jeli, makanan pencuci mulut, 

kue beras, dll 

0-25  

5 Indigotin  Makanan yang berbasis susu yang 

berperisa atau difermentasi, pencuci mulut, 

jem, jeli, kembang gula, dll 

0-5 

6 Kuning FCF Makanan yang berbasis susu yang 

berperisa atau difermentasi, pencuci mulut, 

jem, jeli, kembang gula, dll 

0-4 mg/ kg 

BB 

7 Kuning 

Kuinolin 

Makanan yang berbasis susu yang 

berperisa atau difermentasi, pencuci mulut, 

jem, jeli, kembang gula, dll 

0-10 mg/ kg 

BB 

 Lanjutan tabel 2.1 
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8 Merah allura Makanan yang berbasis susu yang 

berperisa atau difermentasi, pencuci mulut, 

jem, jeli, kembang gula, dll 

0-7 mg/ kg 

BB 

9 Ponceau 4R Makanan yang berbasis susu yang 

berperisa atau difermentasi, pencuci mulut, 

jem, jeli, kembang gula, Minuman ringan, 

makanan cairan, minuman pencuci mulut, 

kembang gula, dll 

0-4 mg/kg BB 

10 Karmoisin  Makanan yang berbasis susu yang 

berperisa atau difermentasi, pencuci mulut, 

jem, jeli, kembang gula, Minuman ringan, 

makanan cairan, minuman pencuci mulut, 

kembang gula, dll 

0-4 mg/ kg 

BB 

11 Tatrazin  Makanan yang berbasis susu yang 

berperisa atau difermentasi, pencuci mulut, 

jem, jeli, kembang gula, Minuman ringan, 

makanan cairan, minuman pencuci mulut, 

kembang gula, dll 

0-75 

mg/kgBB 

 

2.3.2 Bahan Pewarna Yang Dilarang 

Beberapa bahan pewarna sintetis dinyatakan tidak boleh digunakan dalam 

makanan karena bahan tersebut dapat minumbulkan efek yang buruk bagi tubuh. 

Terdapat dua macam bahan pewarna yang dilarang yaitu (1) bahan pewarna yang 

diizinkan tetapi yang melebihi batas maksimal asupan dan (2) bahan pewarna 

yang telah dinyatakan berbahaya. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia 

nomor 239/Menkes/Per/V/85 tentang zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai 

bahan berbahaya telah menyebutkan terdapat 30 pewarna sintetis yang dilarang 
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dalam  makanan. Berikut daftar nama zat terlarang tersebut dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini. 

Tabel 2.2 Daftar Nama Zat Warna Terlarang dalam Makanan 

Nama Nomor indeks warna 

1. Auramine (C.I Basic Yellow 2) 

2. Alkanet 

3. Butter Yellow (C.I. Solvent Yellow 2) 

4. Black 7984 (Food Vlack 2) 

5. Burn Unber (Pigment Brown 7) 

6. Chrysoidine (C.I. Basic Orange 2) 

7. Chrysoine S (C.I Food Yellow 8) 

8. Citrus Red No. 2 

9. Chocolate Brown FB (Food Brown 2) 

10. Fast Red E (C. I Food Red 4) 

11. Fast Yellow AB (C. I Food Yellow 2) 

12. Guinea Green B (C. I Acid Green No. 3) 

13. Indanthrene Blue RS (C. I Food Blue 4) 

14. Magenta ( C. I Basic Violet 14) 

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

16. 7Oil Orange SS (C. I Solvent O8range 2) 

17. Oil Orange XO (C. I Solvent Orange 7) 

18. Oil Orange AB (C. I Solvent Yellow 5) 

19. Oil Yellow AB (C. I Solvent Yellow 6) 

20. Orange G (C. I Food Orange 4) 

21. Orange GGN (C. I Food Orange 2) 

22. Orange RN (Food Orange 1) 

23. Orchid and Orcein 

24. Ponceau 3R (Acid Red 1) 

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

26. Ponceau 6R (C. I Food Red 8) 

27. Rhodamin B (C. I Food Red 15) 

28. Sudan I (C. I Solvent Yellow 14) 

29. Scarlet GN (Food Red 2) 

30. Violet 6 B 

1. 41000 

2. 75520 

3. 11020 

4. 27755 

5. 77491 

6. 11270 

7. 14270 

8. 12156 

9. - 

10. 16045 

11. 13015 

12. 42085 

13. 69800 

14. 42510 

15. 13065 

16. 12100 

17. 12140 

18. 11380 

19. 11390 

20. 16230 

21. 15980 

22. 15970 

23. - 

24. 16155 

25. 14700 

26. 16290 

27. 45170 

28. 12055 

29. 14815 

30. 42640 
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Salah satu contoh bahan pewarna yang dinyatakan berbahaya dalam makanan 

adalah Rhodamin B. Walaupun begitu menurut penelitian-penelitian sebelumnya 

terdapat beberapa oknum pedagang yang masih menggunakan Rhodamin B 

sebagai pewarna makanan. Hal tersebut dapat disebabkan karena beberapa zat 

warna terlarang memiliki harga yang relatif lebih murah dibandingkan pewarna 

yang diizinkan.  

2.4 Rhodamin B 

2.4.1 Pengertian Rhodamin B 

Rhodamin B adalah perwarna sintesis golongan xanthenes dyes yang 

digunakan pada industri tekstil dan kertas, sebagai pewarna kain, kosmetika, 

produk pembersih mulut, dan sabun. Rhodamin B memberi warna merah terang 

jika didalam larutan dan tidak berbau. Rhodamin B sering disalahgunakan pada 

pembuatan kerupuk, terasi, saus, cabe merah giling, agar-agar, aromanis/kembang 

gula, manisan, sosis, sirup, minuman, dan lain-lain (Siker Nasional BPOM, 2011). 

Nama lain Rhodamin Badalah D and C Red no 19. Food Red 15, ADC 

Rhodamine B, Aizen Rhodamine, dan Brilliant Pink. Rhodamin B memiliki berat 

molekul 479,01 dengan titik lebur 329 F (160ºC). Sifat senyawa ini mudah larut 

dalam air dan sukar larut dalam larutan HCl (Siker Nasional BPOM, 2011). 

Struktur kimia Rhodamin B dapat dilihat dibawah ini. 
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Gambar 2.1 Struktur kimia Rhodamin B 

2.4.2 Efek Rhodamin B Bagi tubuh 

2.4.2.1 Efek jangka pendek akibat penggunaan Rhodamin B 

Ada berbagai macam jalan/route of entry dari Rhodamin B ke dalam tubuh 

manusia yaitu melalui inhalasi, kontak langsung melalui kulit, dan melalui oral. 

Rhodamin B yang masuk melalui inhalasi akan terhirup melalui saluran 

pernafasan dan terakumulasi di alveoli-alveoli menghalangi difusi oksigen. 

Akumulasi tersebut akan menyebabkan inflamasi pada dinding alveoli karena 

radikal bebas yang terkandung dalam senyawa Rhodamin B mengganggu sirkulasi 

oksigen dan nutrisi kedalam sel-sel dan selanjutnya mengakibatkan iskemik pada 

sel-sel tersebut. Rhodamin B yang masuk melalui kulit akan menempel di 

permukaan kulit, namun tidak akan terserap, hanya menimbulkan iritasi. 

Sedangkan Rhodamin B yang masuk melalui oral akan masuk ke lambung dan 

mulai terjadi penyerapan, penyerapan secara maksimal terjadi di usus halus, 

setelah itu Rhodamin B akan ikut terbawa bersama nutrisi-nutrisi makanan ke 

hepar melalui vena porta. Di dalam vena porta, hepar berusaha melakukan 

detoksifikasi Rhodamin B dengan bantuan sel kuffer yang menfagosit senyawa 

asing (Purnomo, 2013) 
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Efek jangka pendek penggunaan Rhodamin B menurut Santa Cruz B. 

(2010) telah diringkas dalam tabel dibawah ini:  

Tabel 2.3 Efek akut penggunaan Rhodamin B menurut Santa Cruz B. 

Cara penggunaan  Dampak yang dapat ditimbulkan  

Tertelan   Keracunan akut, nyeri perut, diare, sakit kepala, pusing,  

hipersalivasi, reaksi alergi.  

 Pada anak-anak dapat terjadi kasus yang fatal seperti 

gangguan perkembangan otak, edema paru bahkan dapat 

terjadi penurunan kesadaran (setelah menelan 600 mg. 

 Pada dewasa dapat terjadi hipotermia, hipotensi, asidosis 

berat, edema, dan oliguria (setelah menelan 2 g Rhodamin 

B) 

 Perdarahan gastointestinal dan anemia defisiensi besi, 

pankeatitis akut, kerusakan organ multupel, gagal hepar 

(pada kasus overdosis). Menurunkan sensitivitas mukosa 

intestinal sehingga menyebabkan respon terhadap stimulus 

normal 

Pada mata Dapat menyebabkan kerusakan yang berat pada mata 

Pada kulit Paparan yang lama dapat menyebabkan pengelupasan kulit 

Terhirup  Tidak ada dampak yang buruk terhadap saluran pernapasan, 

akan tetapi pada orang dengan gangguan pada sistem 

pernapasan dapat memperburuk penyakitnya 

 

2.4.2.2 Efek jangka panjang akibat penggunaan Rhodamin B 

Rhodamin B direabsorbsi oleh traktus gastrointerstinal dan di metabolisme 

hanya 3-5% dari dosis Rhodamin B yang masuk dan dapat ditemukan dalam 

bentuk aslinya/tanpa perubahan dalam urin dan feses. Perjalanan metabolisme 

Rhodamin B hingga menjadi salah satu penyebab kerusakan organ secara sistemik 
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disebabkan oleh sifatnya yang polar. Sifat tersebut mengakibatkan Rhodamin B 

yang tidak dimetabolisme oleh hepar akan menyebar mengikuti aliran darah 

dengan berinteraksi dengan asam amino dalam globin darah (Purnamasari, 2013) 

Dalam struktur kimia Rhodamin B terdapat ikatan dengan klorin (Cl
-
) 

dimana senyawa klorin ini merupakan senyawa anorganik yang reaktif dan 

berbahaya dan dapat menyebabkan efek toksik bila masuk kedalam tubuh 

manusia. Paparan Rhodamin B dapat menyebabkan iritasi bila terkena mata dan 

kulit. Sifat ini mirip dengan sifat senyawa klorin yang ada dalam struktur 

Rhodamin B. Klorin menjadi sangat berbahaya karena merupakan senyawa 

radikal (senyawa yang tidak stabil) yang  memiliki reaktifitas yang tinggi atau 

mudah beraksi untuk mencapai kestabilan dalam tubuh (Purnamasari, 2013). 

Klorin akan berikatan dengan senyawa-senyawa dalam tubuh sehingga pada 

akhirnya akan menyerang dan merusak asam nukleat dan molekul membran. 

Kerusakan yang disebabkan tidak hanya pada satu senyawa atau satu sel, 

melainkan dapat menyebabkan kerusakan pada yang lainnya karena setelah suatu 

molekul yang bereaksi dengan radikal bebas akan menjadi radikal bebas (senyawa 

yang tidak stabil) sehingga semakin banyak terjadi rantai kerusakan pada sel-sel 

dalam tubuh (Kumar, 2004). Klorin sendiri pada suhu ruang berbentuk sebagai 

gas. Sifat dasar klorin adalah gas beracun, efek toksik klorin berasal dari kekuatan 

mengoksidasinya. Klorin mulai bereaksi dengan air dan sel-sel yang berubah 

menjadi asam klorida (HCl) dan asam hipoklorit (HClO). 

Rhodamin B dapat dikatalisasi oleh singlet oxygen dan bentukan tersebut 

akan menjadi radikal bebas yang akan memicu kerusakan sel. Hal tersebut dapat 
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terjadi karena Rhodamin B dapat menembus sel dan terakumulasi dalam 

mitokondria sehingga menyebabkan gangguan rantai respirasi pada mitokondria, 

oleh karena itu terjadi peningkatan kadar stress oksidatif dan sehingga akan 

memicu jalur apoptosis (Maryanti, 2014). 

Radikal bebas akan menyebabkan tiga reaksi dalam tubuh yaitu 

Peroksidasi lipid membran dimana radikal bebas yang berasal dari oksigen akan 

mudah beraksi dengan lemak tak jenuh pada membran karena memiliki ikatan 

ganda. Interaksi radikal bebas dengan lemak ini akan menghasilkan peroksida 

yang tidak stabil dan reaktif dan terjadi reaksi rantai autokatalitik. Reaksi yang 

kedua yaitu fragmentasi DNA dimana radikal bebas dengan timin pada DNA 

mitokondiria dan nuklear menimbulkan rusaknya untai tunggal. Kerukasan DNA 

tersebut telah memberikan implikasi pada pembunuhan sel dan perubahan sel 

menjadi ganas. Reaksi yang ketiga yang dapat terjadi akibat radikal bebas adalah 

berikatan silang dengan protein dimana radikal bebas dapat mencetuskan ikatan 

silang protein yang diperantarai sulfihidril sehingga menyebabkan peningkatan 

kecepatan degradasi atau hilangnya aktivitas enzimatik. Reaksi radikal bebas juga 

menyebabkan fragmentasi polipeptida (Kumar, 2004). 

Radikal bebas juga merupakan bagian normal respirasi dan aktifitas selular 

rutin lainnya, termasuk pertahanan mikroba. Radikal bebas memang tidak stabil 

dan dapat merusak secara spontan, namun sel juga membentuk beberapa sistem 

enzimatik dan nonenzimatik untuk menonaktifkan radikal bebas. Enzim 

antioksidan utama adalah superoksida dismutase (SOD), katalase, dan glutation 
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peroksidase, vitamin E, A, C, dan beta karoten dan zat besi dan tembaga yang 

diionisasi.  

Pada beberapa penelitian telah menjelaskan bahwa terjadi peningkatan 

MDA/malondialdehid pada tikus yang mendapat perlakuan Rhodamin B. 

Malondialdehid (MDA) merupakan suatu indikator stress oksidatif karena 

meningkatnya radikal bebas (Reactive Oxygen Spesies/ ROS)yang terjadi pada 

asam lemak tidak jenuh. Peroksidasi lipid yang berlebihan yang ditandai dengan 

meningkatnya MDA dalam sel dan jaringan. Aldehid ini bersifat sangat toksik dan 

interaksinya dengan DNA dan protein berakibat terjadinya mutagenik dan 

aterogenik. 

Dalam sebuah penelitian experimental yang dilakukan Maryanti dkk 

(2014) pada tikus yang diberikan Rhodamin B menunjukkan bahwa terdapat 

dampak negatif  pada sistem reproduksi mencit.Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Mayori  dkk (2013) tentang pengaruh penggunaan Rhodamin B terhadap 

struktur histologi ginjal menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

terhadap presentase kerusakan glomerulus. Tingkat kerusakan meningkat seiring 

dengan meningkatnya dosis dan lama pemberian. Hal tersebut karena Rhodamin 

B bersifat toksik dan dapat memberikan efek yang semakin tinggi dengan 

meningkatnya dosis.  

 Santa Cruz (2010) menjelaskan bahwa Rhodamin B dapat menimbulkan 

dampak yang irreversibel, dimana suatu penelitian in vivo menggunakan sel 

somatik mamalia menunjukkan bahwa adanya efek mutagenik yang terjadi pada 
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sel tersebut. Selain itu, masih banyak dampak yang dapat disebabkan oleh 

penggunaan jangka panjang Rhodamin B seperti gangguan pada saluran cerna, 

ginjal otot, sistem saraf pusat. 

 

2.4.2.3 Identifikasi makanan dan minuman dengan Rhodamin B secara 

visual 

Badan Pengawas Obat dan Makanantelah meminta masyarakat cerdas 

dalam memilih makanan. Dengan mengetahui ciri-ciri makan dengan Rhodamin B 

diharapkan masyarakat dapat lebih cerdas memilih makanan yang aman bagi 

kesehatan tubuh. Makanan yang mengandung Rhodamin B akan berwarna 

merah/merah muda yang mencolok, perwarnaan tidak merata, rasa sedikit pahit 

jika dikomsumsi. Makanan yang memiliki sertifikasi dari BPOM akan lebih 

terjamin tidak mengandung bahan berbahaya, hal tersebut karena biasanya produk 

yang mengandung Rhodamin B tidak mencantumkan kode, label, merek, atau ijin 

edar dari BPOM. 

 

2.4.2.4 Identifikasi makanan dan minuman dengan Rhodamin B secara 

analisis laboratorium 

Uji yang lebih akurat untuk mengetahui apakah suatu makanan/minuman 

yang mencurigakan mengandung Rhodamin B adalah dengan cara analisa 

laboratorium. Terdapat berbagai macam analisa laboratorium yang dapat 
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dilakukan untuk mengetahui penggunaan Rhodamin B. Uji kualitatif terhadap 

Rhodamin B dapat dilakukan dengan metode kromatografilapis tipis, 

kromatografi kertas dan rapid test kit. 

Deteksi Rhodamin B dengan metode kromatografi lapis tipis dan 

kromatografi kertas mempunyai prosedur yang mirip, perbedaannya hanya pada 

tempat pencuplikan sampelnya. Langkah selanjutnya, adalah menilai flourosensi 

yang terjadi pada kertas saring atau plat tempat pencuplikan sampel dengan 

menggunakan lampu UV 254 nm dan 366 nm (sprektrofotometer). Metode ini 

juga dapat menentukan kadar kandungan Rhodamin B (Silalahi, 2011). 

Rapid test kit merupakan metode yang lebih sederhana dibandingkan 

dengan kromatografi. Cara kerjanya cukup sederhana dengan menambahkan air 

mendidih ataupun air biasa ke dalam sampel dan mencampurkannya dengan 

reagen-reagen yang telah disediakan, dan kemudian mengamati perubahan warna 

yang terjadi. 

 

2.5 Kajian Penelitian terdahulu 

Berikut disajikan beberapa daftar penelitian terdahulu yang juga melakukan 

penelitian mengenai uji kandungan Rhodamin B pada makanan. 
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Tabel 2.4 Tabel Daftar kajian Terdahulu 

No  Peneliti Judul  Metode  Hasil 

1 Rohmah, 

N. (2013) 

Kajian Kemanan Pangan Pentol 

Cilok Di Desa Blawirejo 

Kecamatan Kedungpring 

Lamongan.  

Metode observasi, 

dokumentasi, angket 

dan uji laboratorium  

sejumlah 3 dari 5 

sampel saus tomat 

terdeteksi 

mengandung 

rodhamin B. 

 

2 Putra dkk 

(2014) 

Gambaran zat pewarna merah 

pada saus cabai yang terdapat 

pada jajanan yang dijual di 

Sekolah Dasar Negeri Kecamatan 

Padang. 

Penelitian deskriptif 

terhadap jenis dan 

kadar zat pewarna 

pada saus cabai 

sebanyak 10 dari 25 

sampel saus cabai 

mengandung 

Rhodamin B 

3 Utami dan 

Suhendi 

(2009) 

Analisis Rhodamin B dalam 

jajanan pasar dengan metode 

kromatografi lapis tipis 

Metode deskriptif 

metode uji dengan 

kromatografi  

Sejumlah 15 dari 41 

sampel positif 

mengandung 

Rhodamin B 

4 Silalahi dan 

Rahman 

Analisis Rhodamin B pada 

jajanan anak sekolah dasar di 

Kabupaten Labuhan Batu Selatan, 

Sumatra Utara 

Metode uji dengan 

kromatografi dan 

spektrofotometri 

Sejumlah 3 dari 28 

sampel yang diuji 

mengandung 

Rhodamin B 

5 Cindaya 

(2015) 

Analisis kualitatif pengguanaan 

Rhodamin B pada terasi di pasar 

tradisional se-kota mataram 

Survey analitik 

deskriptif dengan 

rancangan cross 

secitonal 

Sebanyak 13 dari 78 

sampel positif 

mengandung 

Rhodamin B. 

 

Berdasarkan data dari tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa belum 

ada penelitian menguji kandungan Rhodamin B secara kualitatif pada saus cilok 

di pedagang kaki lima sekota Mataram dengan menggunakan metode rapid test 

kit. 
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BAB III  

KERANGKA KONSEP 

3.1 Kerangka teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1   = TIDAK DITELITI   = DITELITI  

Pewarna Makanan Sintesis 

Diizinkan 
Dilarang digunakan dalam 

makanan 

Terdapat 30 jenis pewarna berbahaya yang 

tidak boleh digunakan dalam makanan. 

Salah satu contohnya adalah Rhodamin B.  

Pewarna Makanan 

Pewarna Makanan Alami 

Masyarakat Masih banyak 

menggunakan Rhodamin B dalam 

makanan, termasuk saus 

Dampak bagi 

Kesehatan 

Efek jangka 

panjang 

Efek jangka 

pendek 
Jenis pendeteksian 

Rhodamin B Pada saus 

Uji kualitataif Uji Kuantitatif 

Kromatografi 

kertas 
Rapid test kit 

Uji Saring 

Kromatografi 

Lapis Tipis (KLT) 

Positif  Negatif  

Biru Berlian 

Coklat HT 

Eritrosin  

Hijau FCF 

Indigotin  

Kuning FCF 

Kuning Kuinolin 

Merah allura 

Ponceau 4R 

Karmoisin  

Tatrazin 

 

Hasil  
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3.1 Kerangka konsep 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Penggunaan Rhodamin B pada 

saus 
Hasil uji rapid test 
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BAB IV 

METODELOGI PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data dalam penelitian ini 

didapatkan dari hasil uji laboratorium kandungan Rhodamin B pada saus cilok 

yang dijual oleh pedagang kaki lima se-Kota Mataram dengan teknik RapidTest 

kit. 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan pada pedagang cilok di Kota Mataram dan 

uji kualitatif Rhodamin B pada saus cilok dilaksanakan di Laboratorium Biokimia 

Fakultas Teknologi Pangan Universitas Mataram. Penelitian ini akan dilaksanakan 

pada bulan Agustus-September 2016. 

4.3 Populasi dan Sampel 

4.3.1 Populasi 

 Populasi penelitian ini adalah semua saus cilok yang dijual oleh pedagang 

kaki lima se-Kota Mataram. 

4.3.3 Sampel 

 Sampel penelitian ini adalah saus cilok yang dijual oleh pedagang kaki 

lima se-Kota Mataram yang memenuhi kriteria inklusi penelitian.  

25 
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4.3.3 Besar Sampel 

 Pada penelitian ini, perhitungan besar sampel menggunakan rumus besar 

sampel deskriptif kategorik (Dahlan, 2013), yaitu : 

n =
𝑧 ∝2 .𝑃.𝑄

𝑑2
 

Keterangan : 

  Z = Derivat Baku alfa 

  P =  Proporsi kategori variable yang diteliti 

  Q = 1-P 

  D = Presisi 

 

Derivat baku alfa adalah nilai yang telah ditentukan yaitu 1,96. Proporsi 

yang digunakan diambil dari kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Ilham Rizka Putra, dkk (2014) didapatkan hasil 40 %, sehingga Q = 1 – 0,4 = 0,6. 

Presisi yang digunakan adalah 10%. 

 

Jika dimasukkan dalam perhitungan, maka hasil  yang didapatkan adalah : 

n =
1.962 . 0,4. 06

0,12
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    n = 92,16 

Jadi, jumlah sampel  minimal yang diperoleh adalah berkisar 92 

4.3.4 Cara pengambilan Sampel 

 Peneliti tidak mendapatkan sampling frame yang pasti mengenai jumlah 

pedagang kaki lima di Kota Mataram, oleh karena itu peneliti memilih teknik 

pengambilan sampel non-probablity. Jenis metode non-probablity yang digunakan 

pada penelitian ini adalah convenience sampling¸ yaitu metode pengambilan 

sampel non-random yang dilakukan dengan bebas tanpa restriksi atau sistemika 

tertentu dari pihak peneliti. Teknik ini didasarkan pada ketersediaan dan 

kemudahan mendapatkannya (Murti, 2015). 

 Langkah selanjutnya merupakan langkah pengambilan sampel. Sampel 

saus yang diambil adalah sampel saus yang memenuhi kriteria inklusi penelitian. 

Sampel saus yang diambil sebanyak 1 sampel pada tiap pedagang, hingga jumlah 

sampel minimal terpenuhi. Untuk menghindari pengambilan sampel pada 

pedagang yang sama, peneliti menggunakan stiker yang ditempelkan pada 

gerobak sebagai marker saus dari pedagang tersebut sudah diambil. Peneliti akan 

membeli saus cilok kemudian dikumpulkan dan dijadikan objek dalam penelitian 

ini. Setelah semua sampel terkumpul, sampel kemudian dibawa ke laboratorium 

untuk dilakukan uji dengan teknik tes kit. 

Pengujian dilakukan langsung oleh pihak peneliti. Setelah didapatkan hasil 

pengujian, maka hasil-hasil tersebut kemudian dikumpulkan dan diolah untuk 

ditulis dalam laporan hasil penelitian. 
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4.4 Kriteria Penelitian 

4.4.1 Kriteria Inklusi 

 Saus yang akan dijadikan objek penelitian adalah saus yang memenuhi 

kriteria berikut: 

1. Saus cilok yang dijual oleh pedagang kaki lima se-kota Mataram 

2. Saus cilok yang dijual oleh pedagang yang bersedia dijadikan sampel 

penelitian 

4.5 Variabel Penelitian 

4.5.1 Variabel Bebas 

 Variabel bebas penelitian ini adalah penggunaan Rhodamin B. 

4.5.2 Variabel Terikat 

 Variabel terikat penelitian ini adalah hasil pemeriksaan kualitatif dari 

Rhodamin B 

4.5.3 Variabel Perancu 

 Variabel perancu penelitian ini adalah reagen yang kadaluarsa 

 

4.6 Definisi Operasional 

4.6.1 Rhodamin B adalah pewarna sintesis yang berbentuk serbuk kristal, 

berwarna hijau atau ungu kemerahan, tidak berbau, dan dalam larutan akan 
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berwarna merah terang berpendar (BPOM, 2011). Penggunaan Rhodamin B pada 

saus ditandai dengan adanya bintik-bintik merah, warna yang tidak homogen, rasa 

sedikit pahit dan warna yang sukar menghilang. 

4.6.2 Uji Kualitatif Rhodamin B dapat menggunakan metode kromatografi kertas 

(Putra, dkk, 2014),  kromatografi lapis tipis (Sella, 2013), dan test kit (Cindaya, 

2015). Metode rapid test kit dinyatakan positif jika Rhodamin B direaksikan 

dengan Zn-tiosanat akan terjadi perubahan warna menjadi ungu (Prabowo, dkk, 

2013). Metode uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah rapid test kit. 

Kelebihannya yaitu harga yang terjangkau, mudah diaplikasikan, serta sering 

digunakan untuk menguji bahan pangan yang dicurigai berbahaya oleh BPOM. 

Batas deteksi untuk Rhodamin B adalah 50  ppm.Hasil yang dikatakan positif jika 

warna cairan berubah menjadi ungu (Prabowo, dkk, 2013). Masa kadaluarsanya 1 

tahun sejak pembuatan.  

4.6.3 Reagen yang kadaluarsa dapat mempengaruhi hasil uji kualitatif 

4.7 Instrument Penelitian 

 Alat yang dibutuhkan untuk analisa laboratorium adalah tes kit. Adapun 

tahapan yang dilakukan untuk analisa sampel yaitu sebagai berikut:  

4.7.1 Persiapan Alat dan Bahan 

 Alat dan bahan: 

1. Sampel saus yang dicurigai 

2. Tes kit (reagen A, B, B2) 
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3. Air Mendidih/Panas 

4. Tabung reaksi 

5. Pengaduk 

6. Timbangan 

7. Pipet ukur 

4.7.2 Cara Kerja 

 Berikut adalah cara kerja untuk menganalisa Rhodamin B dalam makanan 

dengan menggunakan tes kit: 

1. Mengambil satu sendok teh bahan makanan yang akan diuji (5 gr). 

2. Menambahkan air mendidih sebanyak dua sendok makan (10 ml) lalu 

mengaduknya agar Rhodamin B yang ada pada saus makan tertarik ke 

dalam fase air. Membiarkan cairan uji menjadi dingin. 

3. Memasukkan satu tetes reagen A dan reagen B dan 4 tetes reagen B2 ke 

botol uji atau tabung reaksi. Kemudian mengocok selama 1 menit agar 

tercampur rata 

4. Memasukkan satu sendok makan atau sekitar  ml cairan uji ke dalam botol 

atau tabung reaksi yang telah berisi campuran reagen. Kocok sebentar dan 

diamkan campuran sekitar 10-20 menit. 

5. Bila warna cairan uji berubah menjadi ungu, maka cairan positif 

mengandung Rhodamin B 
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4.8 Pengolahan Data 

 Data yang terkumpul tentang hasil analisis kandungan Rhodamin B akan 

dimasukkan ke dalam tabel yang dibuat sesuai tujuan penelitian. 

 

4.9 Kerangka Alur Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.1 Kerangka alur penelitian 

4.10 Rencana Penelitian 

Survey Saus pedagang kaki lima 

Analisis Visual 

Analisis kualitatif keberadaan Rhodamin B pada sampel 

Dokumentasi hasil pengujian 

Pengolahan Data 

Penyajian Data 

Pengambilan sampel yang dicurigai mengandung Rhodamin B 

Kesimpulan dan Saran 
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Berikut adalah rencana penelitian yang akan dilakukan: 

 Tabel 4.1 Rencana Penelitian Rencana Kegiatan 

 Maret 

2016 

April 

2016 

Mei 

2016 

Juni 

2016 

Juli 

2016 

Agt 

2016 

Sept 

2016 

Okt 

2016 

Nov 

2016 

Des 

2016 

Jan 

2017 

Penyusunan 

proposal  

           

Seminar 

proposal  

           

Pembuatan 

Ethical 

clearance 

           

Pelaksanaan 

penelitian 

           

Pengolahan 

Data 

           

Analisis data            

Penyusanan             

Ujian Karya 

Tulis Ilmiah 

           

Pelaporan             
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Distribusi Lokasi Penelitian 

Mataram merupakan daerah perkotaaan yang cukup padat penduduknya. 

Kota Mataram terletak sangat strategis sehingga menjadi pusat berbagai aktifitas 

seperti pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, industri dan jasa, dan saat 

ini sedang dikembangkan untuk menjadi kota pariwisata. Perkembangan dalam 

bidang perdagangan di kota Mataram tidak kalah pesat dibanding yang lainnya, 

hal tersebut dapat dilihat darigedung-gedung perniagaan yang dibangun di kota 

Mataram. Selain itujumlah pedagang kaki lima juga cukup banyak terdapat di kota 

Mataram. Lokasi penelitian ini yang dijadikan tempat pengambilan sampel adalah 

kota Mataram. 

Penelitian ini mengenai jumlah penggunaan Rhodamin B pada saus cilok 

di pedagang kaki lima se-Kota Mataram. Ketiadaan data distribusi dan jumlah 

pedagang kaki lima di kota Mataram, membuat peneliti melakukan survei 

langsung. Survei dilakukan oleh peneliti tidak dilakukan secara menyeluruh se-

kota Mataram karena keterbatasan dari peneliti. Survei dilakukan pada wilayah-

wilayah yang cukup ramai. Hal tersebut dikarenakan pedagang kaki lima akan 

banyak terdapat pada keramaian.Adapun hasil survei yang dilakukan oleh peneliti 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

33 
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Tabel 5.1 Distribusi Pedagang Cilok di Kota Mataram 

No Hasil Survei Jalan di kota Mataram Jumlah penjual 

cilok 
% 

Pedagang  

Menetap  Keliling  

1 Jln Arya Banjar Getas (Ampenan) 11 12% 4 7 

2 Jln Brawijaya 2 2% 2 - 

3 Jln Bung Karno 5 5% 4 1 

4 Jln Cakranegara 7 10% 8 1 

5 Jln Gajah Mada 7 8% 4 3 

6 Jln Guru Bangkol 3 3% 3 - 

7 Jln Swadaya (Kekalik) 8 9% 8 - 

8 Jln Lingkar Selatan 4 4% 3 - 

9 Jln Lingkar Utara 3 3% 3 - 

10 Jln Majapahit 7 8% 6 1 

11 Jln Panjitilar 3 3% 3 1 

12 Jln Panca Usaha 4 4% 4 1 

14 Jln Pejanggik 9 8% 7 - 

15 Jln Pemuda 9 10% 9 - 

16 Jln Pendidikan 3 3% 3 - 

17 Jln Sriwijaya 5 5% 2 4 

18 Jln Udayana 2 2% 2 - 

 Total  92 75 17 

 Persentase  100% 82% 18% 

 

5.1.2 Karakteristik Sampel Penelitian 

Pada penelitian ini sampel yang diuji kandungan Rhodamin B-nya adalah 

saus cilok. Pengambilan sampel dilakukan pada setiap pedagang cilok yang 

ditemukan dan yang memenuhi kriteria inklusi sampel penelitian sampai jumlah 

sampel minimal terpenuhi. Selain melakukan pengambilan sampel, peneliti juga 



35 
 

 
 

melakukan sedikit wawancara dengan pedagang cilok dan menempelkan stiker 

pada gerobak guna menghindari pengambilan sampel yang sama. 

Berdasarkan keterangan dari pedagang cilok, semua saus cilok dibuat 

sendiri. Saus dibuat dengan menggunakan saus tomat dan saus cabai kemasan 

yang dibeli di pasar. Saus kemasan tersebut tidak disajikan langsung, melainkan 

saus tersebut diolah oleh pedagang guna menambah kelazatan saus. Saus 

dicampur dengan air, garam, bawang merah, bawang putih, vetsin dan cabai 

kemudian dimasak. 

Berdasarkan hasil wawanacara peneliti pada pedagang cilok mengenai 

pengetahuan pedagangcilok tentang Rhodamin B, hampir semua pedagang tidak 

mengetahui apa itu Rhodamin B, bahkan para pedagang merasa asing mendengar 

kata Rhodamin B. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 5.2 Karakteristik Pengetahuan Pedagang Cilok  

No Hasil Survei Jalan di kota Mataram Jumlah penjual cilok Pengetahuan Rhodamin B 

Tahu  Tidak Tahu 

1 Jln Arya Banjar Getas (Ampenan) 11 - 11 

2 Jln Brawijaya 2 - 2 

3 Jln Bung Karno 5 - 5 

4 Jln Cakranegara 7 - 7 

5 Jln Gajah Mada 7 - 7 

6 Jln Guru Bangkol 3 - 3 

7 Jln Swadaya (Kekalik) 8 - 8 

8 Jln Lingkar Selatan 4 - 4 

9 Jln Lingkar Utara 3 - 3 

10 Jln Majapahit 7 - 7 

11 Jln Panjitilar 3 - 3 

12 Jln Panca Usaha 4 - 4 
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Lanjutan tabel 5.2 

14 Jln Pejanggik 9 - 9 

15 Jln Pemuda 9 - 9 

16 Jln Pendidikan 3 - 3 

17 Jln Sriwijaya 5 - 5 

18 Jln Udayana 2 - 2 

 Total  92 - 92 

 Persentase 100% 0% 100% 

 

5.1.3 Uji Kandungan Rhodamin B pada Saus 

 Uji kandungan Rhodamin B pada saus dilakukan di Laboratorium 

Biokimia Fakultas Teknologi Pangan Universitas Mataram menggunakan tes kit 

(lihat gambar 5.1). Metode tes kit Rhodamin B merupakan salah satu cara uji 

kandungan Rhodamin B secara kualitatif. Metode tes kit ini lebih sederhana 

dibandingkan metode yang lain. Prinsip kerja dari tes kit tergantung tempat 

produksi test kit tersebut, salah satu prinsip yang dapat digunakan adalah 

terbentuknya perubahan warna pada hasil uji yang awalnya berwarna merah 

menjadi berwarna ungu (gambar 5.2). Hal tersebut dapat terjadi karena reaksi 

yang terjadi antara Rhodamin B dan Zn-tiosianat yang berperan sebagai reagen. 

Metode tes ini mempunyai prosedur sederhana, hanya tinggal menambahkan air 

mendidih ke dalam sampel dan mencampurkan reagen-reagen yang telah 

disediakan. Merek tes kit yang digunakan dalam penelitian ini adalah Easy Tes 

Kit(gambar 5.1) yang diproduksi oleh CV. ET GROUP. Batas deteksi kandungan 

Rhodamin B menggunankan easy tes kit adalah 50 ppm. 
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5.1.4 Hasil Pemeriksaan Saus Cilok Berdasarkan Uji Kualititatif 

 Berikut disajikan hasil uji kualitatif kandungan Rhodamin B pada saus 

cilok yang dijual oleh pedagang kaki lima se-kota Mataram dengan metode rapid 

test kit.   

Tabel 5.3Hasil penelitian kualitatif 

No Mataram Jumlah sampel Sampel positif Sampel 

negative 

1 Jln Arya Banjar Getas (Ampenan) 11 0 11 

2 Jln Brawijaya 2 0 2 

3 Jln Bung Karno 5 0 5 

4 Jln Cakranegara 5 0 5 

5 Jln Gajah Mada 7 0 7 

6 Jln Guru Bangkol 3 0 3 

7 Jln Swadaya (Kekalik) 8 0 8 

8 Jln Lingkar Selatan 4 0 4 

9 Jln Lingkar Utara 3 0 3 

10 Jln Majapahit 7 0 7 

11 Jln Panjitilar 7 0 7 

12 Jln Panca Usaha 4 0 4 

14 Jln Pejanggik 7 0 7 

15 Jln Pemuda 9 0 9 

16 Jln Pendidikan 3 0 3 

17 Jln Sriwijaya 5 0 5 

18 Jln Udayana 2 0 2 

 Total  92 0 92 
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Pada 92 sampel yang telah diuji tidak didapatkan perubahan warna 

menjadi ungu pada sampel yang telah dicampur dengan reagen. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun saus cilok yang dijual di kota Mataram 

positif mengandung Rhodamin B. Namun hal tersebut tidak menjamin bahwa saus 

cilok yang dijual oleh para pedagang kaki lima bebas dari penyalahgunaan 

Rhodamin B karena masih banyak pedagang kaki lima di kota Mataram yang 

tidak dapat dijangkau oleh  peneliti. 

5.2 Pembahasan  

Rhodamin B adalah perwarna sintesis golongan xanthenes dyes yang 

digunakan pada industri tekstil dan kertas, sebagai pewarna kain, kosmetika, 

produk pembersih mulut, dan sabun.Rhodamin B memberi warna merah terang 

jika didalam larutan dan tidak berbau. Rhodamin B sering disalahgunakan pada 

pembuatan kerupuk, terasi, saus, cabe merah giling, agar-agar, aromanis/kembang 

gula, manisan, sosis, sirup, minuman, dan lain-lain (BPOM, 2011). Rhodamin B 

merupakan zat warna yang dilarang penggunaannya dalam makanan. Peraturan 

perundang-undangan telah jelas menyebutkan bahwa keberadaan Rhodamin B 

dalam makanan tidak diperbolehkan berapapun kadarnya. Penelitian ini mengenai 

uji kandungan Rhodamin B pada saus cilok di pedagang kaki lima se-kota 

Mataram. 

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan uji tes kit. 

Hasil penelitian ini adalah dari 92 sampel tidak ada perubahan warna yang terjadi 

setelah sampel diuji dengan menggunakan tes kit, hal tersebut menandakan bahwa 
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tidak ada saus cilok yang mengandung Rhodamin B. Hasil pengujian akan 

dikatakan positif jika terdapat perubahan warna sampel yang telah tercampur 

dengan reagen dari warna merah menjadi warna ungu. Perubahan tersebut bisa 

terjadi karena Rhodamin B akan berikatan dengan Zn-tiosianat yang terkandung 

pada reagen tes kit (Prabowo, 2013). 

Salah satu alasan hasil penelitian ini negatif pada semua sampel yaitu 

kemungkinan kadar Rhodamin B pada saus yang teralalu sedikit atau dibawah 50 

ppm (batas deteksi tes kit) sehingga tidak terbentuk reaksi Rhodamin B dengan 

reagen. Jadi hasil negatif tersebut tidak menutup kemungkinan saus tidak 

mengandung Rhodamin B melainkan kandungannya berada dibawah batas deteksi 

metode tes kit yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian 

kuantitatif dikatakan perlu jika ingin mengetahui kandungan Rhodamin B dalam 

saus cilok. 

Hasil negatif juga dapat dikarenakan saus cilok tersebut mungkin memang 

tidak mengandung Rhodamin B karena produsen / pedagang menggunakan 

pewarna lain untuk saus yang dijual misalnya seperti pewarna sintesis lain yang 

diperbolehkan untuk makanan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti, pada hampir semua pedagang cilok mengatakan mereka 

menggunakan saus tomat dan saus cabai kemasan yang dibeli di pasar tradisional. 

Saus tomat atau saus cabai kemasan tersebut telah mendapat sertifikasi dari 

BPOM sehingga pewarna yang digunakan dalam saus tersebut adalah pewarna 

yang diizinkan. Jika sampel saus yang diuji mengandung pewarna lain dan tidak 

mengandung Rhodamin B maka uji tes kit akan menunjukkan hasil negatif. 
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 Pada penelitian ini, pengetahuan pedagang cilok tentang Rhodamin B dan 

ciri-ciri saus yang mengandung Rhodamin B serta dampak Rhodamin B bagi 

kesehatan dapat dikatakan masih kurang sehingga diperlukan sosialisasi  BPOM 

NTB kepada para pedagang. Walaupun demikian, hasil pada penelitian ini adalah 

tidak adanya kandungan Rhodamin B pada saus cilok yang dijual oleh pedagang 

kaki lima se-kota Mataram. Salah satu faktor yang mendukung hasil ini adalah 

kebijakan pemerintah dalam pengawasan dan distribusi bahan-bahan berbahaya. 

Peraturan Mentri Perdagangan RI Nomor 23 tentang Pangadaan, Distribusi, dan  

Pengawasan Bahan Berbahaya memuat tentang alur pendistribusian bahan-bahan 

berbahaya sehingga tidak sembarang orang dapat mendistibusian atau 

membelinya. Hal ini juga menjadi salah satu faktor penyebab hasil negatif pada 

penelitian ini.  

Suatu penelitian yang dilakukan oleh Utami (2009) dan Silalahi (2011) 

tentang Rhodamin B pada jajanan pasar dan sekolah dasar ditemukan 

mengandung Rhodamin B. Metode uji laboratorium yang dilakukan pada kedua 

penelitian tersebut adalah dengan menggunakanKromatografi Lapis Tipis (KLT). 

Metode uji laboratorium tersebut berbeda dengan penelitian ini kemungkinan 

menjadi salah satu penyebab berbedanya hasil penelitian.  

Metode KLT adalah metode pemisahan fisikokimia, memiliki fase diam 

(penyerap) berupa lapisan tipis dan fase gerak (pelarut). Metode ini lebih unggul 

dibandingkan dengan pemeriksaan tes kit karena pemeriksaan ini dapat 

menentukan kadar kandungan Rhodamin B pada suatu sampel yang diuji. 

Penentuan kadar menggunakan metode ini memiliki validitas sebesar 99,45% 



41 
 

 
 

(Silalahi, 2011). Peneliti tidak menggunakan metode ini dikarenakan keterbatasan 

alat dan bahan yang diperlukan dalam metode ini. 

Hal yang menarik yang didapatkan oleh peneliti selama pengambilan 

sampel adalah terdapat beberapa dari pedagang cilok menempatkan saus cilok 

pada wadah yang tidak tertutup. Adapun menurut penelitian oleh Rohmah 

(2013)tentang keamanan pangan pentol cilok di desa Blawirejo kecamatan 

Kedungpring Lamongan. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut yaitu 

didapatkan semua saus cilok terkontaminasi oleh bakteri E. coli atau Salmonella 

sp. serta sejumlah 3 sampel saus tomat terdeteksi mengandung Rhodamin B. 

Dalam hal ini higenitas dari pedagang cilok perlu diperhatikan. 

 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

1. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara convenience sampling karena 

metode tersebut tidak dapat representatif terhadap populasi. 

2. Sampel penelitian hanya di ambil dalam satu kali saja sehingga hanya 

menggambarkan penggunaan formalin dalam waktu singkat. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil uji kualitatif menggunakan tes kit pada saus cilok yang 

dijual oleh pedagang kaki lima se-kota Mataram, dari 92 sampel tidak didapatkan 

sampel saus yang positif mengandung Rhodamin B. Hal ini menunjukkan bahwa 

tidak satu pun saus cilok yang dijual oleh pedagang kaki lima se-Kota Mataram 

mengandung Rhodamin B. 

6.2. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Pemerintah sebaiknya lebih sering mengadakan penyuluhan terkait zat-zat 

berbahaya pada makanan yang ditujukan pada produsen dan konsumen. 

2. Pemerintah sebaiknya lebih rutin lagi dalam melaksanakan pemeriksaan 

terkait zat-zat berbahaya pada makanan 

3. Pemerintah sebaiknya membatasi dan memperketat penjualan zat-zat yang 

berbahaya digunakan dalam makanan 

4. Konsumen sebaiknya lebih waspada dalam memilih makanan, karena 

tidak semua makanan bebas dari zat-zat bahaya dan bakteri 

5. Untuk penelitian selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian ini, 

sebaiknya melakukan penelitian zat berbahaya lain yang terkandung pada 

42 
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saus sepeti pengawet atau menilai higenitas saus dari bakteri terutama 

E.coli. 

6. Untuk penelitian selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian ini 

sebaiknya melakukan penelitian kuantitatif dengan metode Kromatografi 

Lapis Tipis. 
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Lampiran 1. Informed Consent 

Informed Consent 

 

Lembar Persetujuan Menjadi Responden Penelitian Analisis Kualitatif 

Penggunaan Rhodamin B pada Sauscilok di Pedagang Kaki Lima se-Kota 

Mataram 

 

Saya yang bernama YolandaSatriani Putri adalahmahasiswi Program S-1 

Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang sedang 

melakukan penelitian tentang “Analisis Kualitatif Penggunaan Rhodamin B 

pada Saus cilok di Pedagang Kaki Lima se-Kota Mataram ”.  

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak saus cilok 

yang menggunakan Rhodamin B di pedagang kaki lima se-kota Mataram. Untuk 

keperluan tersebut saya mohon kesediaan Saudara untuk mengizinkan saya 

membeli saus cilok yang dijual. 

Dalam penelitian ini partisipasi Saudara bersifat sukarelasehingga dapat 

bebas untuk mengundurkan diri setiap saat tanpa sanksi apapun. Seluruh data dan 

informasi yang saudara berikan melalui kuisioner ini hanya akan digunakan untuk 

kepentingan penelitian dan dijamin kerahasiannya. Apabila hasil penelitian ini 

dipublikasi, identitas pribadi saudara akan dirahasiakan. Apabila saudara 

bersedia menjadi responden penelitian ini, silahkan menandatangani lembar 

persetujuan di bawah ini. Terima kasih atas pastisipasi saudara dalam penelitian 

ini. 
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Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya : 

Nama : 

Alamat : 

Umur : 

Jenis Kelamin :  a. Laki–laki        b. Perempuan 

Saus yang di jual berasal dari : a. Buatan sendiri 

  b. Produsen lain (sebut nama daerah) 

   ……………………..…… 

Mengetahui ciri-ciri saus mengandung Rhodamin B : 

a) Tidak  

b) Iya (sebutkan) 

………………………….. …………………………... 

Telah menyetujui dan bersedia untuk ikut berpartisipasi sebagai responden dalam 

penelitian ini. Berikut saya sertakan tanda tangan dan nama terang. 

 

Mataram, ........................ 

 

 

 

             (Responden) 
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Lampiran 2.Etichal Clearance 
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Lampiran 3. Surat Izin Penelitian/Pengambilan Data 
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Lampiran 4. Data Hasil Penelitian 

No Mataram Jumlah sampel Kode sampel Hasil 

1 Jln Arya Banjar Getas (Ampenan) 11 A1 - 

A2 - 

A3 - 

A4 - 

A5 - 

A6 - 

A7 - 

A8 - 

A9 - 

A10 - 

A11 - 

2 Jln Brawijaya 2 B1 - 

B2 - 

3 Jln Bung Karno 5 BK1 - 

BK2 - 

BK3 - 

BK4 - 

BK5 - 

4 Jln Cakranegara 5 C1 - 

C2 - 

C3 - 

C4 - 

C5 - 

5 Jln Gajah Mada 7 GM1 - 

GM2 - 

GM3 - 

GM4 - 

GM5 - 

GM6 - 

GM7 - 

6 Jln Guru Bangkol 3 GB1 - 

GB 2 - 

GB 3 - 

7 Jln Swadaya (Kekalik) 8 K1 - 

K2 - 

K3 - 

K4 - 

K5 - 

K6 - 

K7 - 

K8 - 

8 Jln Lingkar Selatan 4 

 

LS1 - 

LS2 - 

LS 3 - 

LS4 - 

9 Jln Lingkar Utara 3 LU1 - 

LU2 - 

LU3 - 

10 Jln Majapahit 7 M1 - 

M2 - 
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M3 - 

M4 - 

M5 - 

M6 - 

M7 - 

11 Jln Panjitilar 7 P1 - 

 P2 - 

P3 - 

P4 - 

P5 - 

P6 - 

P7 - 

12 Jln Panca Usaha 4 PU1 - 

PU2 - 

PU3 - 

PU4 - 

14 Jln Pejanggik 7 J1 - 

J2 - 

J3 - 

J4 - 

J5 - 

J6 - 

J7 - 

15 Jln Pemuda 9 D1 - 

D2 - 

D3 - 

D4 - 

D5 - 

D6 - 

D7 - 

D8 - 

D9 - 

16 Jln Pendidikan 3 DD1 - 

DD2 - 

DD3 - 

17 Jln Sriwijaya 5 S1 - 

S2 - 

S3 - 

S4 - 

S5 - 

18 Jln Udayana 2 U1 - 

U2 - 

Total  92 
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Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian 

 
 

Proses Pengambilan Sampel Stiker yang ditempel di gerobak 

pedagang kaki lima 

 

 

 
Pengujian Sampel 

 

 

 
Easy Test Kit Baku Pembanding (kontrol positif) 

 


