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ABSTRAK 

 

Bahan Pewarna adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk 

memberi dan atau memperbaiki warna.  Zat warna Rhodamine B merupakan 

pewarna yang sering digunakan sebagai pewarna pada kosmetik. Salah satu 

kosmetik yang sering menggunakan pewarna ini adalah lipstik atau pemerah bibir. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya Rhodamine B pada lipstik yang 

beredar di pasar beringharjo yogyakarta. Metode yang digunakan untuk 

mengidentifikasi zat warna Rhodamine B yaitu Thin Layer Chromatography 

methode atau Kromatografi Lapis Tipis. Dengan menggunakan eluen : etil asetat: 

methanol: amonia 9%(5:1:1). Dengan deteksi sinar UV 254 nm dan 366 nm akan 

terlihat warna bercak merah muda. Bercak tersebut selanjutnya akan dibandingkan 

dengan baku pembanding Rhodamin B. Penelitian ini menggunakan sampel lipstik 

X, Y dan Z yang beredar di pasar beringharjo. Hasil penelitian dari ketiga sampel 

tersebut ternyata salah satu sampel positif mengandung Rhodamine B yaitu pada 

sampel Z dimana harga harga Rf sampelnya adalah 0,9375, dan harga Rf baku 

adalah 0,9625 dan memiliki selisih harga Rf antara warna bercak sampel dengan 

warna bercak pembanding adalah 0,025. 

 

Kata Kunci: Rhodamin B, Lipstik, Kromatografi Lapis Tipis. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Kosmetika adalah bahan atau 

sediaan yang dimaksudkan untuk 

digunakan pada bagian luar tubuh 

manusia (epidermis, rambut, kuku, 

bibir dan organ genital bagian luar) 

atau gigi dan membran mukosa mulut 

terutama untuk membersihkan, 

mewangikan, mengubah penampilan 

dan/atau memperbaiki bau badan atau 

melindungi atau memelihara tubuh 

pada kondisi baik (Badan POM RI, 

2011). 

Bahan Kosmetika adalah bahan 

atau campuran bahan yang berasal 

dari alam dan/atau sintetik yang 

merupakan komponen kosmetika 

termasuk bahan pewarna, bahan 
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pengawet dan bahan tabir surya 

(Badan POM RI, 2011). 

Bahan Pewarna adalah bahan atau 

campuran bahan yang digunakan 

untuk memberi dan/atau 

memperbaiki warna pada kosmetika 

(Badan POM RI, 2011). 

Dalam kosmetik sebagian 

besarnya menggunakan pewarna. 

Adapun pewarna yang dilarang 

misalnya pada zat warna rhodamin B. 

Zat warna Rhodamin B adalah zat 

warna sintetis yang pada  umumnya 

digunakan sebagai zat warna kertas, 

tekstil, atau tinta. Zat warna tersebut 

dapat mengakibatkan iritasi pada 

saluran pernapasan dan merupakan 

zat karsikogenik. Rhodamin B dalam 

konsentrasi tinggi dapat 

menyebabkan kerusakan hati (Badan 

POM RI, 2009). 

Saat ini penggunaan sudah meluas 

di semua lapisan masyarakat. Pada 

dasarnya kosmetik merupakan 

produk yang berisiko rendah karena 

hanya digunakan di lapisan kulit luar. 

Namun apabila kosmetik ditambah 

dengan bahan-bahan yang berbahaya 

atau dilarang maka kosmetik dapat 

membahayakan kesehatan manusia. 

Dari survey yang dilakukan di toko-

toko klontong masih sering kali 

ditemukan kosmetik tersebut dari 

merk yang tidak terkenal dan berasal 

dari luar negeri. Serta dijual dengan 

harga yang murah, selain itu masih 

dijumpai pada kemasannya tidak 

memiliki nomor bats dan nomor 

register. 

Lipstik adalah pewarna bibir yang 

dikemas dalam bentuk batang padat 

(roll up) yang dibentuk dari minyak, 

lilin dan lemak. Bila pengemasan 

dilakukan dalam bentuk batang lepas 

disebut lip crayon yang memerlukan 

bantuan pensil warna untuk 

memperjelas hasil usapan pada bibir. 

Sebenarnya lipstik adalah juga lip 

crayon yang diberi pengungkit roll up 

untuk memudahkan pemakaian dan 

hanya sedikit lebih lembut dan mudah 

dipakai (Wasitaatmadja, 1997). 

Penggunaan Rhodamin B pada 

makanan dan kosmetik dalam waktu 

lama (kronis) akan mengakibatkan 

gangguan fungsi hati maupun kanker. 

Namun demikian, bila terpapar 

Rhodamin B dalam jumlah besar 

maka dalam waktu singkat akan 

terjadi gejala akut keracunan 

Rhodamin B. Bila Rhodamin B 

tersebut masuk melalui makanan akan 
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mengakibatkan iritasi pada saluran 

pencernaan dan mengakibatkan 

gejala keracunan dengan urine yang 

berwarna merah maupun merah 

muda. Selain melalui makanan 

maupun kosmetik, Rhodamin B juga 

dapat mengakibatkan gangguan 

kesehatan, jika terhirup terjadi iritasi 

pada saluran pernapasan. Mata yang 

terkena Rhodamin B juga akan 

mengalami iritasi yang ditandai 

dengan mata kemerahan dan 

timbunan cairan atau udem pada mata 

(Yulianti, 2007). 

Kromatografi adalah suatu nama 

yang diberikan untuk teknik 

pemisahan tertentu. Cara yang asli 

telah diketengahkan pada tahun 1903 

oleh Tswett, ia telah 

menggunakannya untuk memisahkan 

senyawa-senyawa yang berwarna, 

dan nama kromatografi diambil dari 

senyawa yang berwarna. Meskipun 

demikian pembatasan untuk 

senyawa-senyawa yang berwarna tak 

lama dan hampir kebanyakan 

pemisahan-pemisahan secara 

kromatografi sekarang diperuntukkan 

pada senyawa-senyawa yang tak 

berwarna (Hardjono,1985). 

Cara pemisahan dengan adsorbsi 

pada lapisan tipis adsorben yang 

sekarang dikenal dengan 

kromatografi lapis tipis (thin layer 

chromatography atau TLC) 

sebenarnya telah dipakai sejak tahun 

1983 oleh Ismailov dan Shraiber. Kini 

TLC dapat digunakan untuk 

memisahkan berbagai senyawa 

seperti ion-ion anorganik, dan 

senyawa-senyawa organik baik yang 

terdapat di alam dan senyawa-

senyawa organik sintetik 

(Adnan,1997).  

Berdasar uraian diatas dapat dibuat 

kerangka berfikir sebagai berikut: 

 

            Gambar 1 : Kerangka  

 

Penelitian ini bertujuan 

Melakukan uji kualitatif rhodamin B 

pada pemerah bibir atau lipstik 

dengan menggunakan metode 
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Kromatografi Lapis Tipis (KLT) serta 

mengetahui adanya rhodamin B pada 

lipstik. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode Kromatografi Lapis 

Tipis (KLT). Penelitian ini 

dilaksanakan di Laboratorium Analis 

Farmasi dan Makanan Al Islam 

Yogyakarta. 

Alat yang digunakan.  

Erlenmeyer, sendok, penangas air, 

batang pengaduk, kertas saring, 

corong, sinar lampu UV, bejana 

kromatografi, pipa kapiler, lempeng 

silica gel GF 254 

Bahan 

Sampel lipstik X, sampel lipstik Y, 

dan sampel lipstik Z, HCl, paraffin 

cair, NaSO4, akuades, methanol, 

rhodamin B, eluen =  etil asetat: 

methanol:amonia 9%(5:1:1) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat 

ada satu sampel yang memberikan 

hasil positif jika diamati dibawah 

sinar UV. Sehingga sampel tersebut 

positif mengandung Rhodamin B. 

 

Tabel 1. Hasil Penelitian 

 

 

 

Sampel dinyatakan positif 

mengandung Rhodamin B jika warna 

bercak yang terlihat dibawah sinar 

UV hampir sama seperti warna 

bercak dari baku pembanding 

Rhodamin B nya. Warna bercak dari 
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baku pembandingnya yaitu warna 

merah muda. Pembelian sampel 

dilakukan secara acak di beberapa 

kios kosmetika di pasar beringharjo 

dengan harga kurang dari Rp 

10.000,00. Dari ketiga sampel diatas 

ditemukan satu sampel yang positif 

mengandung Rhodamin B yaitu pada 

sampel Z  jika dilihat dibawah sinar 

UV 366 nm. Sedangkan dua sampel 

lainnya ternyata negatif mengandung 

Rhodamin B. Ini dapat diketahui 

karena warna bercak pada sampel 

tidak sama seperti baku 

pembandingnya. Warna bercak 

sampel terlihat merah muda pada 

panjang gelombang 366 nm, sehingga 

mendekati warna bercak 

pembandinganya. Harga Rf baku 

adalah 0,9625 dan harga Rf 

sampelnya adalah 0,9375. Selisih 

harga Rf antara warna bercak sampel 

dengan warna bercak pembanding 

yaitu 0,025. 

 

KESIMPULAN  

Ketiga sampel lipstik yang 

berwarna merah dengan kode X; Y; Z 

salah satunya mengandung pewarna 

Rhodamin B yaitu pada sampel Z 

dengan harga Rf sampel 0,9375, dan 

harga Rf baku 0,9625. Rhodamin B 

masih digunakan untuk pewarna pada 

lipstik yang diperoleh di kios 

kosmetika dipasar beringharjo 

yogyakarta. 

Saran yang dianjurkan dapat 

penelitian lebih lanjut pada zat 

pewarna yang berbahaya yang 

terdapat dalam lipstik misalnya merah 

K3 dan Jingga K1, dan tentang zat 

warna Rhodamin B pada sediaan 

kosmetik jenis lainnya misalnya; cat 

kuku, cat rambut, eye shadow, dan 

blush on yang berwarna merah. 
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