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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

   1.1 Latar Belakang 

Rhodamine B adalah zat pewarna yang tersedia di pasar untuk 

industri tekstil. Zat ini sering disalah gunakan sebagai zat pewarna 

makanan dan kosmetik di berbagai negara. Pangan yang ditemukan 

mengandung Rhodamine B diantaranya kerupuk (58%), terasi (51%), dan 

makanan ringan (42%). Zat ini juga  banyak ditemukan pada kembang 

gula, sirup, manisan, dawet, bubur, ikan asap dan cendol. Rhodamine B 

sering digunakan sebagai zat pewarna pada kertas dan tekstil, zat ini paling 

berbahaya bila dikonsumsi bisa menyebabkan gangguan pada fungsi hati, 

bahkan kanker hati. Bila mengonsumsi makanan yang mengandung 

Rhodamine B, dalam tubuh akan terjadi penumpukan lemak, sehingga 

lama-kelamaan jumlahnya akan terus bertambah. Dampaknya baru akan 

kelihatan setelah puluhan tahun kemudian. Zat ini tidak layak untuk 

dikonsumsi, jika sudah masuk dalam tubuh, maka akan mengendap pada 

jaringan hati dan lemak, tidak dapat dikeluarkan, dalam jangka waktu lama 

bisa bersifat karsinogenik. Oleh karena itu dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan  Republik  Indonesia No.722/MenKes/Per/IX/88, Rhodamine B 

merupakan salah satu bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan 

pangan 
1
. 



 

2 
 

Laporan tahunan Balai Besar POM Semarang tahun 2008 dari 33 

sampel terasi yang dibeli dari penjual di Jawa Tengah baik yang di 

swalayan maupun pasar tradisional menunjukan sebanyak 18 (55%) terasi 

positif mengandung Rhodamine B 4. Sedangkan terasi yang beredar di 

kota Probolinggo sebagian besar adalah terasi udang, berwarna merah dan 

coklat, berwujud padat. Hasil uji laboratorium terhadap 10 sampel terasi 

menunjukkan 100% terasi mengandung bahan tambahan berbahaya yaitu 

Rhodamine B dan 40% mengandung formalin. Dari terasi yang telah 

diketahui mengandung Rhodamine B, sebagian besar (90%) berwarna 

merah. Agar dilakukan penyebarluasan informasi tentang Bahan 

Tambahan Pangan (BTP) yang aman terutama pewarna dan pengawet 

pada terasi untuk meningkatkan pengetahuan, kepedulian serta tanggung 

jawab produsen, distributor dan konsumen, serta peningkatan pengawasan 

yang berkelanjutan terhadap keamanan pewarna dan pengawet terasi yang 

beredar 
2 

. 

Kadang-kadang pengusaha yang nakal menggunakan pewarna 

bukan makanan (non food grade) untuk memberikan warna pada makanan.  

Demi mengeruk keuntungan, mereka menggunakan pewarna tekstil untuk 

makanan. Padahal, penggunaan pewarna jenis itu dilarang keras, karena 

bisa menimbulkan kanker dan penyakit-penyakit lainnya. Pewarna sintetis 

yang boleh digunakan untuk makanan (food grade) pun harus dibatasi 

penggunaannya. Karena pada dasarnya, setiap benda sintetis yang masuk 

ke dalam tubuh akan menimbulkan efek. 
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Beberapa negara maju, seperti Eropa dan Jepang telah melarang 

penggunaan pewarna sintetis seperti pewarna tartrazine.Mereka lebih 

merekomendasikan pewarna alami, seperti beta karoten. Meski begitu, 

pewarna sintetis masih sangat diminati oleh para produsen makanan. 

Alasannya, harga pewarna sintetis jauh lebih murah dibandingkan dengan 

pewarna alami. Selain itu, pewarna sintetis memiliki tingkat stabilitas yang 

lebih baik, sehingga warnanya tetap cerah meskipun sudah mengalami 

proses pengolahan dan pemanasan. 

Berbeda dengan pewarna sintetis, pewarna alami malah mudah 

mengalami pemudaran pada saat diolah dan disimpan. Sebenarnya, 

pewarna alami tidak bebas dari masalah. Menurut Lembaga Pengkajian 

Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM 

MUI), dari segi kehalalan, pewarna alami justru memiliki titik kritis yang 

lebih tinggi. Lantaran pewarna natural tidak stabil selama penyimpanan, 

maka untuk mempertahankan warna agar tetap cerah, sering digunakan 

bahan pelapis untuk melindunginya dari pengaruh suhu, cahaya, dan 

kondisi lingkungan. 

Bahan pewarna yang memberikan warna merah diekstrak dari 

sejenis tanaman. Supaya pewarna tersebut stabil maka digunakan gelatin 

sebagai bahan pelapis melalui sistem mikroenkapsulasi. Pewarna ini sering 

digunakan pada industri daging dan ikan kaleng. LPPOM MUI 

menyatakan penggunaan pewarna sintetis yang tidak proporsional dapat 

menimbulkan masalah kesehatan. Namun penggunaan bahan pewarna 
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alami pun jika tidak dilakukan secara hati-hati dapat menjurus kepada 

bahan yang haram. 

 

1.2. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah: Apakah terdapat perbedaan gambaran histopatologis jantung tikus 

wistar pada pemberian Rhodamine B peroral dosis bertingkat selama 12 minggu 

 

1.3 Tujuan penelitian  

1.3.1 Tujuan umum  

Mengetahui perbedaan gambaran histopatologis jantung tikus wistar 

pada pemberian Rhodamine B per oral dosis bertingkat selama  

 

1.3.2 Tujuan khusus  

-   Menganalisis gambaran histopatologis jantung tikus wistar jantan 

pada pemberian Rhodamine B peroral dosis 0 mg/KgBB/hari selama 

12 minggu 

- Menganalisis gambaran histopatologis jantung tikus wistar jantan 

pada pemberian Rhodamine B peroral dosis 55,44 mg/KgBB/hari 

selama 12 minggu 
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-   Menganalisis gambaran histopatologis jantung tikus wistar jantan 

pada pemberian Rhodamine B peroral dosis 110,88 mg/KgBB/hari 

selama 12 minggu 

- Menganalisis gambaran histopatologis jantung tikus wistar jantan 

pada pemberian Rhodamine B peroral dosis 221,75 mg/KgBB/hari 

selama 12 minggu 

- Menganalisis gambaran histopatologis jantung tikus wistar jantan 

pada pemberian Rhodamine B peroral dosis 443,5 mg/KgBB/hari 

selama 12 minggu 

- Menganalisis gambaran histopatologis jantung tikus wistar jantan 

pada pemberian Rhodamine B peroral dosis 887 mg/KgBB/hari 

selama 12 minggu 

- Membandingkan gambaran histopatologis jantung tikus wistar jantan 

antara kelompok kontrol dan perlakuan 

- Membandingkan gambaran histopatologis jantung tikus wistar jantan 

antar kelompok perlakuan 
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1.4  Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

mendukung dan melengkapi informasi mengenai pengaruh buruk 

Rhodamine B terhadap kesehatan apabila digunakan sebagai bahan 

pewarna makanan 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar atau acuan untuk 

penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pemberian Rhodamine B  

3. Dibidang Ilmu Kedokteran Forensik  hasil penelitian ini diharapkan 

dapat membantu menentukan diagnosis keracunan Rhodamine B 

pada pemeriksaan. 

4. Bagi masyarakat umum,hasil penelitian ini dapat memberikan bukti 

bahaya Rhodamine B sebagai zat pewarna dalam makanan dan 

minuman 
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Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai efek formalin pada hewan coba sudah pernah 

dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya seperti yang tertera pada table di 

bawah ini: 

Tabel 1.1 Penelitian yang sudah ada tentang Rhodamine B 

No Judul penelitian Peneliti Metodelogi Hasil 

1 Penggunaan zat 

warna 

"rhodamine B" 

pada terasi 

berdasaarkan 

pengetahuan & 

sikap produsen 

terasi di desa 

bonang 

kecamatan lasem 

kabupaten 

rembang 

 Rahayu Astuti1, 

Wulandari 

Meikawati2, Siti 

Sumarginingsih3 

1,2 Fakultas 

Kesehatan 

Masyarakat 

Universitas 

Muhammadiyah 

Semarang 

3 Balai Besar 

POM Semarang 

(tahun 2010) 

”Explanatory 

Research” 

yaitu penelitian 

yang menjelaskan 

hubungan antar 

variabel melalui 

pengujian 

hipotesis, dengan 

metode survei dan 

teknik 

pengambilan data 

dilakukan melalui 

wawancara dengan 

alat bantu 

kuesioner yang 

dilengkapi dengan 

uji laboratorium, 

dengan pendekatan 

belah lintang 

(Cross Sectional) 

dimana variabel 

bebas dan 

variabel terikat 

yang diteliti 

diambil dan diukur 

pada waktu yang 

bersamaan 

dan diobservasi 

sekali saja 
6 

 

Sebagian besar 

(70%) terasi 

yang diteliti 

mengandung 

Rhodamine B. 

Terdapat 

hubungan yang 

signifikan antara 

tingkat pengetahuan 

produsen dengan 

penggunaan zat 

pewarna Rhodamine B 

pada terasi yang 

diproduksinya dan 

terdapat hubungan 

yang signifikan antara 

sikap produsen dengan 

penggunaan zat 

pewarna Rhodamine B 

pada terasi yang 

diproduksinya 
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2 Identifikasi dan 

penetapan kadar 

rhodamine B 

pada jajanan kue 

berwarna merah 

muda yang 

beredar di kota 

manado 

Paulina V. Y. 

Yamlean1) 

 

Pengukuran zat 

pewarna sintetik 

pada 

analisa kuantitatif 

menggunakan 

metode 

Spektrofotometri 

UV-Visibel 

(Depkes RI, 

1995). 

Identifikasi 

Rhodamine B pada 

jajanan kue telah 

dilakukan dengan 

menggunakan 

sampel kue ku dan 

kue bolu kukus 

yang diambil dari 

dua penjual 

jajanan kue di 

empat pasar yang 

ada di kota 

Manado. 

Hasil penelitian yang 

diperoleh 

membuktikan bahwa 

sampel-sampel kue 

berwarna merah muda 

yang beredar di kota 

Manado ada yang 

positif menggunakan 

Rhodamine B. Sampel 

yang positif 

menggunakan 

Rhodamine B yaitu 

sampel kue bolu kukus 

yang diambil di pasar 

Karombasan, pasar 

Bersehati dan pasar 

Tuminting 

    

 

 


