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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kosmetik adalah sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh 

manusia untuk mempercantik penampilan terutama pada wanita yaitu lipstik. 

Secara global penggunaan kosmetik di Asia Pasifik sebesar 32% diseluruh 

dunia. Pertumbuhan penjualan kosmetik di pasar produk perawatan kulit dan 

kosmetik Cina diprediksikan akan tumbuh rata-rata 12,8% dari tahun 2016-

2019, jauh lebih tinggi rata-rata global sebesar 6% (Puspita et al, 2018). 

Wanita selalu ingin tampil cantik dengan berbagai usaha mereka 

menggunakan kosmetik dan cenderung memilih kosmetik tanpa melihat 

terlebih dahulu bahan yang terkandung didalamnya. Mereka lebih memilih 

untuk membeli komsetik dengan harga yang cukup terjangkau tanpa 

memperdulikan bahan yang digunakan berbahaya atau tidak untuk kesehatan, 

karena masih ada sejumlah kosmetik yang beredar diluaran sana menggunakan 

bahan berbahaya yang melebihi jumlah seharusnya (Erwantika, 2013). 

Lipstik merupakan salah satu sediaan kosmetika yang dimanfaatkan 

untuk memberi warna pada bibir sehingga menambah estetika dalam proses 

tata rias wajah, tetapi tidak menimbulkan iritasi pada bibir (Tranggono dan 

Latifah F, 2007).  

Lipstik biasanya digunakan untuk mempercantik dan mempertegas 

warna bibir. Produk lipstik yang baik adalah lipstik yang bisa mempercantik 

warna bibir dan juga mampu memberikan nutrisi serta melembabkan bibir. 

Dilihat dari komposisinya ada sembilan bahan utama yang harus ada pada 

lipstik, antara lain lilin, minyak, lemak, acetoglicerida, zat-zat pewarna, 

surfaktan, antioksidan, bahan pengawet dan bahan pewangi (Muliyawan dan 

Suriana, 2013). 

Pertumbuhan penggunaan kosmetik dalam negeri (Indonesia) 

mencapai sebesar 25-30% dari total perdagangan dosmetik. Pada tahun 2017-

2018 sebesar 90% bahan baku kosmetik berasal dari import (ISEO 2018) 
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(Septiani dan Indraswari, 2018). Industri kosmetik yang ada di Indonesia terdiri 

atas berbagai produk asing dan produk lokal yang beredar di Indonesia. Tetapi 

dari banyaknya kosmetik yang beredar di Indonesia hanya 14.658 yang 

merupakan produk lokal dari jumlah keseluruhan 36.642 produk yang tersebar 

berdasarkan data BPOM (Nabila et al, 2017). 

Menurut BPOM di Kota Kendari Sulawesi Tenggara presntase 

kosmetik yang memenuhi syarat meningkat dari tahun ke tahun. Presentase 

tahun 2015 sebesar 89% dan meningkat menjadi 93% di tahun 2019 

(Pababbari, 2015). Berdasrkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 1176/Menkes/Perni/2010 tentang Notifikasi Kosmetika 

menyatakan setiap kosmetika hanya dapat beredar setelah mendapatkan izin 

edar tersebut diterbitkan apabila kosmetik sudah dipastikan keamanan cara 

pembuatan, bahan, penandaan dan klaim (Menteri Kesehatan RI, 2010). 

Zat warna mempunyai peran dalam pewarnaan lipstik sehingga lipstik 

yang dihasilkan memberikan warna dan penampilan yang sangat menarik 

sehingga konsumen tertarik untuk menggunakannya. Sesuai keputusan Kepala 

Badan Pengawasan Obat Dan Makanan No. HK.00.05.4.1475  pasal 3 tanggal 

5 mei 2003 tentang kosmetik, beberapa zat warna yang dilarang penggunaanya 

dalam kosmetik termasuk lipstik, antara lain Rhodamin B (Badan POM, 2003). 

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan 

Makanan No.33086/C/SK/II/90 tentang zat tertentu yang dinyatakan sebagai 

bahan berbahaya dalam obat, makanan, dan kosmetik terdapat beberapa zat 

warna yang dilarang penggunaannya, zat warna tersebut merupakan pewarna 

untuk tekstil, dalam sediaan kosmetik karena berpengaruh buruk untuk 

kesehatan. Zat warna tersebut adalah Merah K10 (Rhodamin B, C.I Food Red 

15, D&C Red No.19) (Nanda dan Darayani, 2018). 

Produk yang telah melewati BPOM khususnya pada produk kosmetik 

akan diterbitkan sebuah nomor notifikasi pada produk. “Menurut Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 

tentang notifikasi kosmetika di Indonesia menegaskan bahwa setiap kosmetik 

hanya dapat diedarkan melalui izin meteri. Izin edar sebagaimana yang  
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dimaksud merupakan kosmetik yang digunakan untuk penelitian dan sampel 

kosmetik untuk pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan 

(Permenkes, 2010). 

Rhodamin B merupakan pewarna sintesis yang digunakan pada 

industri teksil. Rhodamin B zat pewarna yang berupa serbuk kristal dimana 

berwarna hijau atau ungu kemerahan, tidak berbau, serta mudah larut dalam 

larutan yang berwarna merah terang berfluoresan dan digunakan sebagai bahan 

pewarna tekstil, cat, kertas, atau pakaian (Helmice et al, 2017). Menurut WHO 

Rhodamin B berbahaya bagi kesehatan manusia karena sifat kimia dan 

kandungan logam beratnya. Rhodamin B mengandung senyawa Klorin (Cl). 

Senyawa klorin merupakan senyawa logam yang berbahaya dan reaktif jika 

tertelan maka senyawa ini akan berusaha mencapai kestabilan dalam tubuh 

dengan cara mengikat senyawa lain dalam tubuh. Hal inilah yang bersifat racun 

bagi tubuh. Selain itu Rhodamin B juga memiliki senyawa pengalkalisasi 

(CH3CH3) yang besifat radikal sehingga dapat berikatan dengan protein, 

lemak, dan DNA dalam tubuh (BPOM, 2014). 

Di dalam Rhodamine B sendiri terdapat ikatan dengan klorin (Cl) 

yang dimana senyawa klorin ini merupakan senyawa anorganik yang reaktif 

dan juga berbahaya. Reaksi untuk mengikat ion klorin disebut sebagai sintesis 

zat warna disini dapat digunakan Reaksi Frield-Crafts untuk mensintesis zat 

warna seperti triarilmetana dan xentana. Reaksi antara ftalat anhidrida dengan 

resorsinol, sedangkan dengan keberadaan seng klorida menghasilkan 

fluorescein. Apabila resorsinol diganti dengan N-N- dietilaminofenol, reaksi ini 

akan menghasilkan Rhodamine B. Selain terdapat ikatan Rhodamine B dengan 

Klorin terdapat juga ikatan konjugasi. Ikatan konjugasi dari Rhodamine B 

inilah yang menyebabkan Rhodamine B berwarna merah. Ditemukannya 

bahaya yang sama antara Rhodamine B dan klorin membuat adanya 

kesimpulan bahwa atom klorin yang ada pada Rhodamin B menyebabkan 

terjadinya efek toksik bila masuk kedalam tubuh manusia. atom Cl yang ada 

sendiri adalah termasuk dalam halogen, dan sifat halogen yang berada dalam 

senyawa organik akan menyebabkan toksik dan karsinogenik (BPOM, 2014). 
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Secara fisik Rhodamin B merupakan padatan kristal hijau atau serbuk 

ungu kemerahan yang memilki berat molekul 479, 02 g/mol dan rumus 

molekul C28H31N2O3Cl. Nama lain dari rhodamin B adalah Rhodamine 123 

Basic Violet  10 dan (9-(o-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)-3H- xanthen-3- 

yliedene) diethylammonium cholride. Senyawa ini memilki titik leleh 165  dan 

bersifat agak larut dalam air dingin, tetapi mudah larut dalam alkohol, HCl, dan 

NaOH. Warna yang dihasilkan adalah merah kebiruan dan berfluoresensi kuat 

(Mawaddah, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rumus molekul Rhodamin B “C28H31N2O3CI” 

(Mawaddah, 2015) 

 

Penyalahgunaan Rhodamin B disebabkan oleh ketidakstabilan 

masyarakat mengenai zat kimia tersebut sehingga pada pedagang masih banyak 

yang menggunakan zat kimia tersebut untuk menarik perhatian konsumen 

sehingga pada konsumen begitu susah untuk memilih kosmetik yang aman 

(Amir dan Mahdi, 2017). Meskipun telah dilarang oleh pemerintah, 

penggunaan zat warna sintetik berbahaya masih belum terkendali. Hal ini 

disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan akibat 

penggunaan zat warna sintetik tersebut, ketertarikan akan harga yang sangat 

terjangkau dan warna lipstik yang terlihat tampak cerah (Ditjen POM, 2001).  

Rhodmain B bersifat karsinogenik sehingga pada waktu penggunaan 

jangka panjang menyebabkan kanker. Pada salah satu penelitian dengan uji 

toksisitas pada zat pewarana Rhodamin B dengan menggunakan hewan 

percobaan seperti mencit dan tikus dengan injeksi subkutan dan secara oral, 

telah didapatkan ditandai dengan gejala pembesaran hati, ginjal dan limfa 
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diikuti dengan anatomi perubahan pembesaran pada organ. Penggunaan 

Rhodamin B pada waktu jangka lama (kronis) akan dapat mengakibatkan 

gangguan fungsi hati maupun ginjal, tetapi apabila terpapar Rhodamin B dalam 

jumlah besar dengan waktu singkat akan terjadi gejala akut (Rahayu dan 

Mahmuda, 2016).  

Dalam pemeriksaannya menggunakan alat Kromatografi Lapis Tipis 

dan Spektrofotometri dimana Kromatografi Lapis Tipis merupakan salah satu 

analisis suatu sampel yang ingin dideteksi dengan memisahkan komponen-

komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran  kromatografi lapis tipis. 

Spektrofotometri penyerapan sinar tampak ultraviolet oleh suatu molekul yang 

dapat menyebabkan eksitasi elektron dalam orbital molekul tersebut dari 

tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi (Khopkar, 1990). 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik mengambil judul 

analisis kualitatif  Rhodamin B pada lipstik. Oleh karena itu, study literatur ini 

dilakukan karena adanya  wabah virus COVID-19 dan sesuai surat edaran dari 

walikota Kendari yang menyatakan bahwa selama penyebaran virus wabah 

COVID 19 masa perkuliahan dilakukan secara online atau daring sehingga 

kegiatan penelitian sebelumnya yang akan dilakukan secara langsung terpaksa 

dialihkan ke studi literatur. 

B. Rumusan Masalah 

 Bagaimana gambaran  hasil penelitian lipstik yang mengandung 

Rhodamin B pada artikel direview berdasarkan studi literatur? 

C. Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui gambaran hasil penelitian lipstik yang mengandung 

Rhodamin B berdasarkan studi literatur. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Peneliti  

Untuk meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dalam bidang   

Toksikologi. 
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2. Manfaat Teoritis 

Untuk tambahan informasi dalam ilmu pengetahuan toksikologi 

mengenai bahaya Rhodamin B. 

3. Manfaat Bagi Institusi 

Diharapkan dari analisa jurnal hasil penelitian ini dapat menjadi masukan 

untuk memperluas wawasan mahasiswa teknologi laboratorium medis.  


