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ABSTRAK 

Rhodamin B merupakan zat warna sintetis yang menunjukkan 

warna merah jika dilarutkan. Rhodamin B ini biasa digunakan sebagai 

pewarna tekstil dan sangat berbahaya bila digunakan dalam pangan. 

Namun seringkali Rhodamin B digunakan untuk mewarnai beberapa 

makanan, salah satunya cabe giling basah. Cabe giling merupakan salah 

satu bentuk olahan cabe yang digiling halus dan dijual di pasar-pasar. 

Cabe giling banyak digunakan para ibu rumah tangga sebagai bumbu 

tambah untuk masakan. Penambahan zat warna Rhodamin B dalam cabe 

giling basah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas 

warna dan daya tarik konsumen. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya kandungan 

Rhodamin B pada cabe giling basah yang dijual di Pasar Kota 

Yogyakarta. Analisis dilakukan menggunakan Metode Kromatografi 

Lapis Tipis (KLT). Desain penelitian yang digunakan eksperimental 

dengan pemeriksaan langsung terhadap 25 sampel pada Cabe Giling 

Basah di Pasar Kota Yogyakarta . 

Berdasarkan data sampel Cabe Giling Basah yang dijual oleh 

pedagang di Pasar Kota Yogyakarta, diperoleh 25 sampel Cabe Giling 

Basah dan 5 diantaranya positif mengandung zat warna Rhodamin B 

sehingga sebanyak 20 % penjual Cabe Giling Basah menggunakan 

Rhodamin B sebagai penambahan warna. Hal ini menunjukkan bahwa 

masih banyak penggunaan zat warna Rhodamin B dalam pangan. 
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PENDAHULUAN  

Keamanan pangan 

merupakan syarat penting yang 

harus melekat pada pangan yang 

hendak dikonsumsi oleh semua 

masyarakat di Indonesia. Seiring 

dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, 

beberapa zat pewarna juga telah 

mengalami perkembangan 



seperti halnya zat pewarna hasil 

rekayasa teknologi. Pemakaian 

zat pengawet, pemanis dan 

pewarna sintetik pada makanan 

dan minuman telah banyak 

digunakan. Pemakaian zat 

pewarna berbahaya pada 

makanan masih banyak 

ditemukan diantaranya: 

Rhodamin B, Sudan I, Metanil 

Yellow, Citrus Red, Violet dan 

lain-lain. Pewarna-pewarna 

tersebut dinyatakan berbahaya 

oleh Peraturan Menteri 

Kesehatan RI Nomor: 722/ 

Menkes/Per/IX/88 (Yamlean, 

2011). 

Balai Besar Pengawas Obat 

dan Makanan (BBPOM) dalam 

tahun (2006-2010) menemukan 

sebanyak 48 persen jajanan anak 

di sekolah tidak memenuhi 

syarat keamanan pangan karena 

mengandung bahan kimia yang 

berbahaya. Hasil penelitian 

Dinas Kesehatan Kabupaten 

(DKK) Sukoharjo dari 65 sampel 

jajanan yang diambil dari 

sejumlah sekolah menunjukkan 

bahwa sosis dan tempura 

berwarna merah positif 

mengandung bahan baku 

pewarna pakaian Rhodamin B 

(Ambarwati, 2013). 

 Penggunan Rhodamin B 

pada bumbu cabe giling di jual 

dipasaran saat ini marak 

terdengar. Berdasarkan 

penelitian di pasar DKI Jakarta 

terdapat 60% pedagang cabe 

merah tidak mengetahui tentang 

bahaya zat warna sintetis 

terhadap kesehatan. Hasil 

pemeriksaan laboratorium 

ditemukan 63% sampel positif 

menggunakan zat warna 

Rhodamin B dalam cabe merah 

giling (Djarismawati dkk, 2004). 

Penelitian lain menunjukkan 

bahwa terdapat 36% cabe giling 

yang dinyatakan positif 

mengandung zat Rhodamin B 

(Rosaria&Winarti, 2008). 

Berdasarkan uraian di atas 

terkait adanya kandungan 

Rhodamin B pada bumbu cabe 

giling merah, maka peneliti 



ingin mengetahui ada tidaknya 

zat warna Rhodamin B pada 

cabe giling basah yang dijual di 

Pasar Kota Yogyakarta. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang 

digunakan yaitu penelitian 

eksperimental laboratorik pada 

sampel cabe giling basah yang 

dijual di pasar kota Yogyakarta 

untuk mengetahui kandungan zat 

pewarna sintetik Rhodamin B. 

Penelitian dilaksankan di 

Laboratorium Kimia Akademi 

Analis Farmasi Al Islam 

Yogyakarta pada bulan Maret-

April 2015. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian 

berjumlah 25 sampel yang 

diambil dari 20 pasar di Kota 

Yogyakarta.  

Peralatan yang 

digunakan dalam penelitian ini 

meliputi Erlenmeyer, waterbath, 

kertas whattman, pipet kapiler, 

cawan isat, benang wool, 

chamber (bejana kromatografi), 

UV box. Reagensia yang 

digunakan dalam penelitian ini 

meliputi asam asetat 10%, 

ammonia 2% dalam alkohol 

70%, metanol, akuades, eluen = 

n-butanol:air:asam asetat glassial 

(25ml: 20ml:5ml), standar warna 

Rhodamin B.  

Penelitian dilakukan 

dengan menimbang 20 gram 

sampel dan rendam pada 50 ml 

ammonia 2% dalam alkohol 

70% dan dibiarkan selama 3 

jam. Kemudian tuang cairan 

kedalam cawan dan diuapkan 

diatas waterbath. Residu yang 

dihasilkan dilarutkan dalam 30 

ml air yang mengandung asam 

asetat. Masukkan benang wool 

ke dalam 30 ml larutan sampel 

yang sudah diasamkan setelah 

itu didihkan sehingga pewarna 

akan mewarnai benang wool. 

Cuci benang wool dengan air 

lalu masukkan ke dalam 

ammonia 10% dan didihkan. 



Warna akan masuk ke dalam 

larutan basa dan larutan 

diuapkan diatas penangas air 

25oC sampai kering. Residu 

dilarutkan dalam sedikit 

methanol dan dilakukan KLT. 

Penotolan sampel 

dilakukan dengan cara memberi 

tanda pada kertas whatmann 1,5 

cm dari tepi bawah tanpa digaris. 

Kemudian pada bagian atas 

digaris dengan jarak 10 cm dari 

garis mula. Pada garis mula 

ditotolkan sampel yang sudah 

diekstraksi dan dilarutkan dalam 

methanol dengan bantuan pipa 

kapiler. Diameter noda tidak 

boleh lebih dari 0,5 cm. 

Kemudian dengan jarak 1 cm 

ditotolkan pula sampel yang lain 

dan selanjutnya ditotolkan 

larutan standar Rhodamin B. 

Setelah noda pada garis mula 

mengering, lapisan kaca 

kemudian dimasukkan ke dalam 

bejana Kromatografi yang sudah 

berisi eluen dan dibiarkan 

migrasi sampai garis akhir. 

Kemudian plat dikeluarkan dan 

dibiarkan kering. Spot dilihat 

dengan mengukur jarak migrasi 

sampel (Rf). Kemudian dilihat 

dibawah sinar lampu UV, bila 

sampel mengandung Rhodamin 

B maka spot akan berpendar pink 

(berfluoresensi pink). 

Analisis data dilakukan 

dengan menggunakan metode 

deskriptif. Data didapatkan 

dengan membaca Rf dalam 

bentuk spot berwarna yang 

sesuai dengan standar, kemudian 

disajikan dalam bentuk tabel. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan pada 

25 sampel cabe giling basah 

yang dijual di pasar kota 

Yogyakarta. Hasil pemeriksaan 

terhadap 25 sampel cabe giling 

basah didapaktan 5 sampel yang 

positif mengandung zat warna 

Rhodamin B hal ini terlihat dari 

pengukuran hasil kromatografi 

lapis tipis yang dibandingkan 



dengan standar Rhodamin B. 

Hasil pemeriksaan 25 sampel 

cabe giling basah yang dijual di 

pasar kota Yogyakarta dapat 

dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil pemeriksaan zat warna Rhodamin B pada cabe giling 

basah yang dijual di pasar Kota Yogyakarta. 

 

No Kode Sampel Warna Rf Hasil 

1 A1 Kuning Pudar 0,21 Negatif 

2 A2 Pink Berpendar 0,82 Positif 

3 A3 Pink Pudar 0,61 Negatif 

4 A4 Orange Pudar 0,43 Negatif 

5 B1 Orange Pudar 0,45 Negatif 

6 B2 Orange Pudar O,40 Negatif 

7 B3 Orange Pudar 0,42 Negatif 

8 B4 Pink Berpendar 0,80 Positif 

9 C1 Orange Pudar 0,43 Negatif 

10 C2 Orange Pudar 0,38 Negatif 

11 D1 Orange Pudar 0,40 Negatif 

12 D2 Orange Pudar 0,43 Negatif 

13 E1 Pink Pudar 0,50 Negatif 

14 E2 Pink Pudar 0,50 Negatif 

15 E5 Pink Berpendar 0,85 Positif 

16 E6 Orange Pudar 0,43 Negatif 

17 E7 Pink Pudar 0,51 Negatif 

18 F1 Kuning Pudar 0,25 Negatif 

19 F2 Orange Pudar 0,38 Negatif 

20 F3 Orange Pudar 0/38 Negatif 

21 F4 Orange Pudar 0,40 Negatif 

22 G1 Pink Berpendar 0,84 Positif 



23 G2 Orange Pudar 0,41 Negatif 

24 H1 Orange Pudar 0,40 Negatif 

25 H2 Orange Pudar 0,40 Negatif 

Standar Rhodamin B 

 Pink Berpendar 0,85 Positif 

 

 



Berdasarkan pemeriksaan 

tersebut dari 25 sampel cabe 

giling basah didapatkan 5 sampel 

positif mengandung zat warna 

sintetis yaitu Rhodamin B atau 20 

%. Hal ini menandakan bahwa 

masih ada penggunaan zat warna 

Rhodamin B dalam pangan.  

 
Zat warna sintetis 

Rhodamin B merupakan zat 

warna yang dilarang penggunanya 

baik di makanan, minuman, 

kosmetika dll,  walaupun dalam 

takaran yang sedikit menurut 

Dirjen POM No. 

00386/C/SK/II/1990, tetang 

perubahan lampiran Peraturan 

Mentri Kesehastan (Permenkes) 

No.239/Menkes/Per/85. 

    Bahaya yang sama antara 

Rhodamin B dan Klorin 

menunjukkan bahwa atom Klorin 

yang ada pada Rhodamin B yang 

menyebabkan terjadinya efek 

toksik bila masuk ke dalam tubuh 

manusia. Penyebab lain senyawa 

ini begitu berbahaya jika 

dikonsumsi adalah senyawa 

tersebut adalah senyawa yang 

radikal. Senyawa radikal adalah 

senyawa yang tidak stabil. Dalam 

struktur Rhodamin kita ketahui 

mengandung klorin (senyawa 

halogen) yang mudah bereaksi 

atau memiliki reaktivitas yang 

tinggi. Oleh karena itu, senyawa 

radikal akan berusaha mencapai 

kestabilan dalam tubuh dengan 

berikatan dengan senyawa-

senyawa dalam tubuh sehingga 

pada akhirnya akan memicu 

kanker pada manusia (Devianti et 

al., 2008). 

 
Tanda dan Gejala Akut bila 

terpapar Rhodamin B yakni dapat 

menimbulkan iritasi pada saluran 

pencernaan dan menimbulkan 

gejala keracunan serta air seni 



berwarna merah atau merah muda 

bila tertelan. Jika terkena kulit 

dapat menimbulkan iritasi pada 

kulit dan jika terkena mata dapat 

menimbulkan iritasi pada mata, 

mata kemerahan, dan edema pada 

kelopak mata. Rhodamin B yang 

dikonsumsi dalam jumlah besar 

dan berulang-ulang akan 

menyebabkan iritasi pada saluran 

penapasan, iritasi pada kulit, 

iritasi pada mata, ritasi pada 

pencernaan, keracunan, gangguan 

fungsi hati dan kanker hati 

(Wijaya, 2011). 

       Ciri-ciri makanan yang 

mengandung Rhodamin B yaitu 

warna kelihatan cerah dan mencolok 

sehingga tampak menarik, ada 

sedikit rasa pahit (terutama pada 

sirop atau limun), kemudian muncul 

rasa gatal di tenggorokan setelah 

mengonsumsinya (Devianti, 2008). 

       KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

terhadap sampel Cabe Giling Basah 

yang dijual di Pasar Kota 

Yogyakarta dapat disimpulkan 

bahwa ada kandungan zat warna 

Rhodamin B pada Cabe Giling 

Basah yang dijual di Pasar Kota 

Yogyakarta sebanyak 5 sampel 

positif atau 20 %. 
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