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ABSTRACT 

 
Rhodamine B dye is a synthetic form of crystal powder which is greenish, purplish red 
in soluble form at high concentrations and bright red color at low concentrations. It is 
often used as a textile dye, for coloring a food product, especially street peddler food. 
Rhodamine B can cause irritation of the gastrointestinal mucosa, and if inhaled, it can 
irritate the respiratory tract, skin, eye, and can cause cancer in humans. Street food that 
are often chosen snacks are with bright red color as found at Panam Market such as 
sugar confectionery, red crackers, layer cakes and cup cakes, while at the Kodim market 
such as red crackers, cakes and cake layers, getuk, whereas at the Arengka Market, 
street foods are selected such as sugar confectionery, cakes, crackers, red getuk. 
Rainbowcake samples from a famous pastry shop in the city of Pekanbaru, were also 
analyzed as case study due to the issue circulating among people about the samples. 
Based on a qualitative examination of Rhodamine B, the red cracker samples of Kodim 
market allegedly gave positive results when observed visually and under UV light with 
Rf value close to the standard (0.4285). The samples of cup cakes from Panam market 
showed Rf value close to the standard (0.4571). To clarify the allegations, a quantitative 
analysis was conducted using HPLC, apparently the two samples were not suspected of 
containing Rhodamine B dye. However another kind of dye was found by comparing 
the retention times between samples with the standards. This dye that was used by the 
merchant is not known whether allowed or not according to 
No.PERMENKES.722/Menkes/Per/IX/1998. 
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ABSTRAK 

Rhodamin B merupakan suatu pewarna sintetik berbentuk serbuk kristal berwarna 
kehijauan, berwarna merah keunguan dalam bentuk terlarut pada konsentrasi tinggi dan 
berwarna merah terang pada konsentrasi rendah yang digunakan sebagai pewarna 
tekstil, sering kali digunakan untuk mewarnai suatu produk makanan, khususnya jajanan 
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pasar. Rhodamin B dapat menimbulkan iritasi pada mukosa saluran pencernaan, dan 
bila terhirup dapat mengiritasi saluran pernafasan, iritasi pada kulit, mata tampak merah 
serta dapat memicu kanker pada manusia. Jajanan yang dipilih adalah makanan yang 
memiliki warna merah terang diantaranya di Pasar Panam kembang gula, kerupuk 
merah, kue lapis dan kue mangkok, sementara di Pasar Kodim adalah kerupuk merah, 
kue getuk dan kue lapis, sedangkan di Pasar Arengka jajanan yang dipilih adalah 
kembang gula, kue getuk dan kerupuk merah sedangkan untuk sampel rainbowcake dari 
toko kue ternama yang ada di Kota Pekanbaru juga dilakukan analisis dikarenakan 
adanya studi kasus yang beredar dikalangan masyarakat pada sampel tersebut. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitatif Rhodamin B pada sampel kerupuk merah dari 
Pasar Kodim diduga memberikan hasil positif jika diamati secara visual dan di bawah 
sinar UV dengan memiliki nilai Rf yang sama dengan standar (0,4285), begitu juga 
sampel kue mangkok dari Pasar Panam memiliki nilai Rf yang sama dengan standar 
(0,4571). Untuk memperjelas dugaan sementara maka dilakukan analisis kuantitatif 
dengan menggunakan HPLC, ternyata dari dua sampel yang dicurigai bukanlah 
mengandung Rhodamin B melainkan pewarna lain dengan membandingkan waktu 
retensi antara sampel dengan standar. Pewarna lain yang digunakan oleh pedagang 
tersebut tidak diketahui apakah diizinkan atau tidak jika merujuk pada PERMENKES 
No. 722/Menkes/Per/IX/1998.  
 
Kata kunci : Rhodamin B, KLT, HPLC 
 

PENDAHULUAN 
 
Indonesia memiliki keanekaragaman makanan tradisional yang luar biasa. Baik macam, 
bentuk, warna serta aroma sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Seperti getuk, 
geplak, klepon dan jajanan lain yang ada di pasar saat ini telah dimodifikasi dan 
dikemas menjadi paket buah tangan dengan warna yang menarik. Makanan 
jajanan(street food) sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 
masayarakat, baik dari perkotaan maupun pedesaan. Keunggulan dari makanan jajanan 
adalah murah dan mudah didapat, serta citarasanya yang cocok dengan selera 
kebanyakan masyarakat. Meskipun makanan jajanan memiliki keunggulan-keunggulan 
tersebut, ternyata makanan jajanan juga beresiko terhadap kesehatan karena penanganya 
sering tidak higienis, yang memungkinkan makanan jajanan terkontaminasi oleh 
mikroba beracun maupun penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang tidak 
diizinkan (Winarno, 1995). 
Pada awalnya, makanan diwarnai dengan zat warna alami yang diperoleh dari 
tumbuhan, hewan atau mineral, akan tetapi zat warna tersebut tidak stabil terhadap 
panas dan cahaya serta harganya mahal, namun seiring dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi khususnya perkembangan dibidang industry makanan dan 
minuman maka diciptakanya zat pewarna hasil rekayasa teknologi karna warna 
merupakan salah satu faktor untuk menarik perhatian para konsumen. Oleh karena itu, 
banyak produsen makanan dan minuman menambahkan zat tambahan makanan atau 
yang sering disebut sebagai food additive dalam produknya. 
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Zat pewarna sintetis yang sering ditambahkan adalah Rhodamin B, biasa digunakan 
sebagai pewarna tekstil. Rhodamin B adalah zat warna sintetik berbentuk serbuk kristal 
berwarna kehijauan, berwarna merah keunguan dalam bentuk terlarut pada konsentrasi 
tinggi dan berwarna merah terang pada konsentrasi rendah. Rhodamin B dibuat dari 
meta-dietilaminofenol dan ftalik anhidrid. D dan C Red 19 termasuk golongan pewarna 
xanthene basa. Rhodamin B dapat digunakan untuk pewarna kulit kayu atau serat kayu, 
kapas, wool, nilon, serat asetat, kertas, tinta dan vernis, sabun dan bulu (Index, 2006). 
Rhodamin B merupakan zat warna tambahan yang dilarang penggunaanya dalam 
produk-produk pangan. Hasil penelitian yang dilakukan Mudjajanto Tahun 2007 
menemukan banyak penggunaan zat pewarna Rhodamin B pada produk industri 
makanan rumah tangga. Zat warna non pangan tersebut ditemukan pada makanan dan 
minuman jajanan anak SD di Sekolah Dasar kecamatan Margaasih kabupaten Bandung 
dalam kadar yang cukup besar antara 7,841-3226,55 ppm. Penyalahgunaan Rhodamin B 
untuk pewarna makanan telah ditemukan untuk beberapa jenis pangan seperti kerupuk, 
terasi, kembang gula, sirup, biscuit, sosis, macaroni goreng, minuman ringan, cendol, 
manisan, gipang dan ikan asap serta jajanan yang berwarna merah terang. Ciri-ciri 
makanan yang mengandung Rhodamin B antara lain makanan berwarna merah 
mencolok dan cenderung berpendar serta banyak memberikan titik-titik warna karena 
tidak homogen (Trestiati, 2003). 
Harga menjadi salah satu alasan oleh produsen untuk menggunakan zat pewarna tekstil 
untuk ditambahkan pada produk makanan dan minuman, dimana zat pewarna tekstil ini 
relatif lebih murah dan biasanya warnanya lebih menarik dibanding dengan zat pewarna 
untuk makanan. Pemberian zat pewarna berbahaya dalam bahan makanan dan minuman 
juga disebabkan karena ketidaktahuan tentang zat pewarna apa saja yang diperbolehkan 
dan yang tidak diperbolehkan untuk ditambahkan pada makanan. Masyarakat kurang 
mengetahui bahwa pewarna tekstil yang digunakan dalam makanan dapat menimbulkan 
gangguan kesehatan tubuh yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit 
seperti kanker dan tumor pada organ tubuh manusia (Judarwanto, 2009). 
Rhodamin B adalah pewarna sintetis yang digunakan pada industri tekstil dan kertas. 
Rhodamin B berbentuk serbuk kristal merah keunguan dan dalam larutan akan berwarna 
merah terang berpendar. Zat ini sangat berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, 
mengenai mata dan tertelan. Dampak yang terjadi dapat berupa iritasi pada saluran 
pernafasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, iritasi pada saluran pencernaan dan 
bahaya kanker hati. Apabila tertelan dapat menimbulkan iritasi pada saluran pencernaan 
dan air seni akan berwarna merah atau merah muda. Rhodamin B bersifat karsinogenik 
sehingga dalam penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kanker. Uji toksisitas 
Rhodamin B telah dilakukan terhadap mencit dan tikus dengan injeksi subkutan dan 
secara oral. Rhodamin B dapat menyebabkan karsinogenik ketika diinjeksi subkutan 
yaitu timbul sarcoma lokal, sedangkan secara UV-VIS didapatkan LD5089,5 mg/Kg 
yang ditandai dengan gejala adanya pembesaran hati, ginjal dan limfa serta diikuti 
perubahan anatomi berupa pembesaran organ pada tikus tersebut. (Index, 2006). 
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 Berdasarkan permasalahan di atas, serta akibat bahaya penggunaan Rhodamin B 
tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi serta mengetahui kadar 
Rhodamin B pada jajanan pasar berwarna merah terang yang beredar di kota Pekanbaru. 
Menurut survei, banyak ditemukan jajanan pasar yang beredar di tiga pasar yang ada di 
kota Pekanbaru yaitu Pasar Panam, Pasar Kodim dan Pasar Arengka sehingga 
memungkinkan pengkonsumsian jajanan pasar yang beredar di tiga pasar tersebut oleh 
masyarakat cukup tinggi. Di pasar-pasar tersebut ditemukan banyak pedagang menjual 
jajanan pasar yang berwarna merah terang, diduga warna merah tersebut adalah 
pewarna sintetik non pangan yang sering digunakan sebagai pewarna tekstil yaitu 
Rhodamin B. Jajanan yang dipilih adalah makanan yang memiliki warna merah terang 
diantaranya di Pasar Panam jajanan yang dipilih adalah kembang gula, kerupuk merah, 
kue lapis dan kue mangkok, sementara di Pasar Kodim adalah kerupuk merah, kue 
getuk dan kue lapis, sedangkan di Pasar Arengka jajanan yang dipilih adalah kembang 
gula, kue getuk dan kerupuk merah, sedangkan untuk sampel rainbowcake dari toko kue 
ternama yang ada di Kota Pekanbaru juga dilakukan analisis dikarenakan adanya studi 
kasus yang beredar dikalangan masyarakat pada sampel tersebut. Penelitian ini 
dilakukan di Laboratorium Kimia Analitik dan Laboratorium Instrumen Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau, Pekanbaru. 
 

METODE PENELITIAN 
 

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode eksperimental. Penelitian ini 
dilakukan di Laboratorium Kimia Analitik dan Laboratorium Instrumen Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. 
 Alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 1 buah plat KLT berukuran 
20 x 20 cm, HPLC tipe LC. 10 ADVP (Simadzu), Branson Ultrasonic (Barnstead 
Aquawave 9377), membran filter 0,45 µm, milipore 0,45 µm, aluminium foil, neraca 
analitis (Vibra), timbangan listrik, waterbath ( penangas air), lampu UV 254 nm dan 
UV 366 nm, kolom baja tahan karat berisi oktadesil, detektor Photo Diode Array 
(PDA),  alat-alat gelas yang biasanya digunakan seperti gelas kimia 100 ml dan 250 ml, 
gelas ukur 50 ml, pipet tetes, dan tabung reaksi, botol akuades, chamber, pipet mikro, 
erlenmeyer, corong, cawan penguap, tabel standar zat warna, desikator dan oven. 
Adapun bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah akuades, HCl 37 %, 
Rhodamin B, sampel per unit analisis jajanan pasar, KHSO4 10%, metanol 95 %, 
amoniak, etil asetat, n-butanol. 
 Pengambilan sampel dilakukan secara random pada pedagang jajanan pasar 
yang berada di tiga pasar tradisional dan satu toko kue ternama yang ada di Kota 
Pekanbaru. Jajanan yang dipilih adalah makanan yang memiliki warna merah terang 
diantaranya di Pasar Panam jajanan yang dipilih adalah kembang gula, kerupuk merah, 
kue lapis dan kue mangkok, sementara di Pasar kodim adalah kerupuk merah, kue getuk 
dan kue lapis, sedangkan di Pasar Arengka jajanan yang dipilih adalah kembang gula, 
kue getuk dan kerupuk merah, sedangkan untuk sampel rainbowcake dari toko kue 
ternama yang ada di Kota Pekanbaru juga dilakukan analisis dikarenakan adanya studi 
kasus yang beredar dikalangan masyarakat pada sampel tersebut. Kemudian sampel 
dimasukkan kedalam box es dan selanjutnya dibawa ke Laboratorium Analitik Jurusan 
Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. 
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a. Pemeriksaan kualitatif 
Pembuatan larutan uji (A). 
 Sebanyak 2 gram masing-masing sampel ditimbang dan diletakkan di dalam 
cawan penguap. Kemudian ditambahkan 16 tetes asam klorida 4 M serta methanol 20 
mL, dilebur diatas penangas air. Disaring dengan menggunakan kertas saring yang telah 
berisi dengan natrium sulfat anhidrat. Kemudian diambil filtratnya dan dipekatkan 
kembali diatas penangas air. Larutan pekatnya dimasukkan kedalam vial 5 mL.  
Pembuatan larutan baku Rhodamin B 1000 ppm (B). 
 Sebanyak 1,00 mg Rhodamin B ditimbang dan dilarutkan dengan 1,00 mL 
methanol, kemudian dikocok hingga larut. 
Pembuatan larutan baku wantek 1000 ppm (C) 
 Sebanyak 1,00 mg wantek ditimbang, kemudian dilarutkan dengan 1,00 mL 
methanol, kemudian dikocok hingga larut. 
Pembuatan larutan campuran Rhodamin B (D). 
 Sejumlah volume yang sama dari larutan A dan B dicampur, kemudian 
dihomogenkan. 
Pembuatan larutan campuran wantek (E)  
 Sejumlah volume yang sama dari larutan A dan C dicampur, kemudian 
dihomogenkan. 
Identifikasi sampel 

 Sebuah plat KLT berukuran 20 x 20 cm disiapkan kemudian larutan A, B, C, D 
dan E ditotolkan pada plat dengan menggunakan pipa kapiler dengan jarak 1 cm dari 
bagian bawah plat. Jarak antara noda adalah 1 cm. Kemudian dibiarkan beberapa saat 
hingga mengering. Plat KLT yang telah mengandung cuplikan dimasukkan kedalam 
chamber yang terlebih dahulu dijenuhkan dengan fase gerak berupa n-butanol, etil asetat 
dan amoniak (5,5 : 2 : 2,5). Dibiarkan fasa bergerak naik sampai hampir mendekati 
batas atas plat. Kemudian plat KLT diangkat dan dibiarkan kering di udara. Diamati 
noda secara visual dan dibawah sinar UV, jika secara visual noda berwarna merah 
jambu dan di bawah sinar UV 254 nm berfluoresensi kuning menunjukkan adanya 
Rhodamin B (Ditjen POM, 2001). 
 
b. Pemeriksaan kuantitatif 
Prosedur HPLC 
 Larutan baku dan larutan uji disuntikkan secara terpisah kedalam kromatografi 
dengan konsentrasi 1000 ppm, dengan kondisi sebagai berikut yaitu suhu oven kolom 
adalah 30oC, kolom yang digunakan adalah kolom baja tahan karat berisi oktadesil-
silana C18, ukuran partikel 5 µm, 200 x 4,6 mm atau yang setara, laju alirnya adalah 1 
mL/menit, detektor yang digunakan memiliki panjang gelombang 517 nm dan 554 nm 
dan rentang spektra detektor 275 sampai 760 nm. PDA, volume injeksi 20 µL dan 
waktu analisis 10 menit, diamati dan dicatat kromatogram, diukur luas puncak 
kemudian dibandingkan waktu retensi yang diperoleh dari kromatogram larutan uji 
dengan larutan baku. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
a. Pemeriksaan kualitatif Rhodamin B pada sampel. 

Tabel 1 : Hasil pemeriksaan kualitatif dengan metode KLT. 
No Sampel Visual Sinar UV  Harga Rf 
1 Kerupuk Merah (Pasar Kodim) Merah jambu Kuning  0,4285 
 Rhodamin B Merah jambu Kuning  0,4285 
 Sampel + Rhodamin B Merah jambu Kuning   0,4285 
 Wantek  Merah jambu -   - 
 Sampel + Wantek Merah jambu -  0,5714 
2 Kue Getuk (Pasar Kodim) Merah jambu -  0,8857 
 Rhodamin B Merah jambu Kuning   0,4857 
 Sampel + Rhodamin B Merah jambu  Kuning   0,4714 
 Wantek Merah jambu -  - 
 Sampel + Wantek Merah jambu -  - 
3 Kue Lapis (Pasar Kodim) Merah jambu Merah   0,5 
 Rhodamin B Merah jambu Kuning   0,4857 
 Sampel + Rhodamin B Merah jambu Kuning   0,4857 
 Wantek  Merah jambu -  - 
 Sampel + Wantek Merah jambu merah   0,5142 
4 Kembang Gula (Pasar Arengka) Merah jambu Merah   0,5429 
 Rhodamin B Merah jambu Kuning   0,6571 
 Sampel + Rhodamin B Merah jambu Kuning  0,6857 
 Wantek Merah jambu -  0,5714 
 Sampel + Wantek Merah jambu Merah   - 
5 Kue Getuk (Pasar Arengka) Merah jambu Merah  0,8571 
 Rhodamin B Merah jambu Kuning  0,4571 
 Sampel + Rhodamin B Merah jambu Kuning  0,4857 
 Wantek Merah jambu -  - 
 Sampel + wantek Merah jambu Putih   0,6571 
6 Kerupuk Merah (Pasar 

Arengka) 
Merah jambu Merah  0,0571 

 Rhodamin B Merah jambu Kuning   0,5714 
 Sampel + Rhodamin B Merah jambu Kuning   0,0714 
 Wantek Merah jambu -  - 
 Sampel + Wantek Merah jambu Merah  0,0857 
7 Kembang Gula (Pasar Panam) Merah jambu -  - 
 Rhodamin B Merah jambu Kuning   0,6286 
 Sampel + Rhodamin B Merah jambu Kuning   0,4285 
 Wantek Merah jambu -  - 
 Sampel + Wantek Merah jambu -  - 
8 Kue lapis (Pasar Panam) Merah jambu -  - 
 Rhodamin B Merah jambu Kuning   - 
 Sampel + Rhodamin B Merah jambu Kuning   - 
 Wantek  Merah jambu -  - 
 Sampel + Wantek Merah jambu -  - 
9 Rainbow cake (Vanholano) Merah jambu -  - 
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 Rhodamin B Merah jambu Kuning   0,6571 
 Sampel + Rhodamin B Merah jambu Kuning  0,6 
 Wantek  Merah jambu -  - 
 Sampel + wantek Merah jambu -  - 

10 Kue mangkok (Pasar Panam) Merah jambu Kuning   0,4571 
 Rhodamin B Merah jambu Kuning   0,4143 
 Sampel + Rhodamin B Merah jambu Kuning   0,4285 
 Wantek  Merah jambu -  - 
 Sampel + Wantek  Merah jambu Kuning   0,5143 

11 Kerupuk merah (Pasar Panam) Merah jambu -  0,4 
 Rhodamin B Merah jambu Kuning   03285 
 Sampel + Rhodamin B Merah jambu Kuning   0,4 
 Wantek  Merah jambu -  - 
 Sampel + Wantek Merah jambu -  - 

Keterangan : (-) tidak ada noda 
 
Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 2 sampel yang diduga memberikan 
hasil positif jika diamati secara visual dan di bawah sinar UV yaitu S1 dan S10 
jika mengacu pada Ditjen POM (1997) yang menyatakan bahwa  suatu  senyawa 
yang mengandung rhodamin B jika diamati secara visual akan memberikan warna 
merah muda dan jika dilihat di bawah sinar UV akan berfluoresensi memberikan 
warna kuning atau merah orange. Hal ini dapat ditunjukkan oleh Gambar 2. 
 

                             
        (S1)                                           (S9)                                                 (S10)   

Gambar 2.Plat KLT dibawah sinar UV, Noda A = standard rhodamin B. ; Noda B = 
sampel. ; Noda C = standard wantek. ; Noda D = sampel + rhodamin B. ; Noda E = 
sampel + wantek. 
 
b. Pemeriksaan kuantitatif Rhodamin B pada sampel 
 Pada sampel (S1) memiliki waktu retensi 1,761 menit dengan luas area 11277 
sementara tinggi puncaknya adalah 2128 seperti yang ditunjukkan pada Gambar.3. 
Namun dari hasil kromatogram di atas diduga bahwa sampel tersebut menggunakan 
pewarna lain yang merupakan  senyawa baru. Hal ini terlihat jelas terhadap puncak 
kromatogram pada waktu retensi 5,761 dengan luas area 221599 serta tinggi puncak 
5225. 
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Gambar3. Hasil kromatogram HPLC kerupuk merah dari pasar kodim. 

 
Sementara sampel (S10) memiliki waktu retensi selama 5,651 menit dengan luas puncak 
2140751 serta tinggi puncaknya adalah 265767 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 
4. pada sampel ini tidak ditemukanya kandungan pewarna Rhodamin B dan wanteks. 
Hal ini terlihat jelas saat membandingkan waktu retensi antara sampel dengan larutan 
baku standar yang digunakan. Pada sampel dihasilkan waktu retensi selama 5,651 menit 
dengan luas puncak 2140751 serta tinggi puncaknya adalah 265767 sementara larutan 
baku standar Rhodamin B dan wanteks menghasilkan waktu retensi, luas puncak dan 
tinggi puncak yang masing-masing adalah 2,109 menit dengan luas area 1027708 serta 
tinggi puncaknya adalah 39661 dan 1,639 menit dengan luas area 203313 dan tinggi 
puncak 9908. 
 

 
Gambar 4. Hasil kromatogram HPLC kue mangkok dari Pasar Panam 

 
 Sedangkan hasil kromatogram HPLC Rainbow cake dari toko kue ternama yang 
ada di kota Pekanbaru (S9) dapat dilihat pada Gambar 5. Dari gambar hasil 
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kromatogram HPLC rainbowcake tersebut menjelaskan bahwa adanya perbedaan waktu 
retensi antara larutan pembanding dengan larutan uji. Adapun waktu retensi yang 
dihasilkan adalah 2,019 menit dengan luas area 29996 serta tinggi puncaknya 3520. 

 
Gambar 5. Hasil kromatogram HPLC Rainbowcake. 

 
 Berdasarkan pengukuran terhadap luas area dan waktu retensi dari larutan standar 
Rhodamin B pada panjang gelombang 554 nm dengan konsentrasi yaitu 1000 ppm 
maka diperoleh waktu retensi 2,109 menit dengan luas area 1027708 serta tinggi 
puncaknya adalah 39661 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.  

 
Gambar 6. Hasil kromatogram HPLC dari larutan standar Rhodamin B 

 
Sementara pengukuran larutan standar kedua dari bahan pewarna wanteks dengan 
konsentrasi 1000 ppm menghasilkan waktu retensi 1,639 menit dengan luas area 203313 
dan tinggi puncak 9908 dapat dilihat pada Gambar 7.  
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Gambar 7. Hasil kromatogram HPLC dari larutan standar wanteks. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari 
identifikasi yang dilakukan pada 11 sampel dari 4 lokasi yang ada di kota Pekanbaru 
ternyata tidak ditemukan kandungan Rhodamin B dan wanteks dengan membandingkan 
waktu retensi antara sampel dengan baku pembanding Rhodamin B dan wanteks, namun 
dari sampel yang dianalisis dengan HPLC diduga menggunakan pewarna lain yang 
merupakan senyawa baru. Pewarna tersebut tidak diketahui apakah dilarang 
penggunaanya merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 722/Menkes/Per/IX/1998 tentang Bahan Tambahan Makanan, begitu juga 
dengan  Peraturan Menteri perdagangan Republik indonesia Nomor 4/M-
DAG/PER/2/2006/ tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, dikarenakan 
tidak memiliki larutan standar lainya. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 
menambahkan larutan standar lainya serta mencakup lokasi seluruh pasar yang ada di 
Kota Pekanbaru dan jenis sampel yang lebih bervariasi lagi. 
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