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BAB III 

HASIL DAN ANALISIS 

 

A. Seleksi Studi Dan Penelian Kualitas 

1. Hasil Pencarian Dan Seleksi Studi  

Berikut hasil analisan yang perlu yand dimasukkan dalam tabel agar hasilnya mudah dibaca: judul penelitian, nama 

peneliti, tahun publikasi, tujuan, metode,  sampel, temuan, kesamaan, keunikan, dan lain-lain. Adapun hasil pencarian jurnal 

yang memenuhi syarat inklusi dan ekslusi untuk kemudian dijadikan sebagai bahan referensi untuk menyusun. 

Tabel 1. Sintesis/Ekstraksi Data Hasil Penelitian 

No Judul 
Penulis 

(Tahun) 
Metode Sampel Temuan Kesamaan Keunikan 

1. 

Identifikasi 

Rhodamin B pada 

sediaan lipstik yang 

beredar di pasar 

jakarta utara 

dengan metode 

Kromatografi Lapis 

Tipis 

Jusnita & 

Nandu, 

(2017) 

Penelitian 

Deskriptif 
25 sampel 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

dari 25 sampel 

lipstik yang 

diidentifikasi 

terdapat 4 sampel 

lipstik yang 

teridentifikasi 

mengandung 

Rhodamin B. 

Memiliki 

kesamaan 

menganalisis  

kandungan 

Rhodamin B 

pada lipstik. 

Menggunakan metode 

Kromatografi Lapis Tipis 

secara visual, dibawah 

lampu UV 254 nm serta 

menghitung nilai Rf 

menunjukkan bahwa dari 

25 sampel terdapat empat 4 

(16%) lipstik yang 

menunjukkan kandungan 

Rhodamin B 
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No Judul 
Penulis 

(Tahun) 
Metode Sampel Temuan Kesamaan Keunikan 

2. 

Analisis kandungan 

Rhodamin B 

sebagai pewarna 

pada sediaan lipstik 

impor yang beredar 

dikota Makassar. 

Syakri, 

(2017) 

Penulisan 

Deskriptif 
6 sampel 

Hasil penelitian dari 

6 sampel lipstik 

impor yang 

dijualbelikan di 

pasar sentral 

Makassar, diperoleh 

1 sampel lipstik 

yang mengandung 

Rhodamin B. 

Memiliki 

kesamaan 

menganalisis  

kandungan 

Rhodamin B 

pada lipstik.  

Bahwa lipstik impor yang 

dijualbelikan di pasar 

sentral Makassar dari 6 

sampel yang diperiksa 

terdapat 1 sampel lipstik 

yang mengandung 

Rhodamin B. 

3. 

Identifikasi 

Rhodamin B dalam 

lipstik dengan 

metode KLT dan 

Spektrofotometri 

UV-Vis 

Riyanti, et al, 

(2018) 

 

Penelitian 

Deskriptif 
11 sampel 

Hasil Identifikasi 

dengan 

menggunakan 

Kromatografi Lapis 

Tipis dan 

Spektrofotometri 

UV-Vis diperoleh 

data bahwa dari 11 

sampel, terdapat 1 

sampel lipstik yang 

positif yang 

mengandung 

Rhodamin B 

(9.09%) dari 11 

sampel. 

Memiliki 

kesamaan 

menganalisis  

kandungan 

Rhodamin B 

pada lipstik. 

11 sampel lipstik yang 

beredar di empat pasar di 

wilayah Jakarta Timur yang 

diidentifikasi terdapat 1 

sampel (9.09%) dari 11 

sampel yang mengandung 

Rhodamin B. 



11 

 

 

 

No Judul 
Penulis 

(Tahun) 
Metode Sampel Temuan Kesamaan Keunikaan 

4. 

Analisis Rhodamin 

B pada Lipstik 

yang Beredar Via 

Online Shop 

Menggunakan 

Metode 

Kromatografi Lapis 

Tipis (KLT) dan 

Spektrofotometri 

UV-Vis 

Nanda & 

Darayani, 

(2018) 

 

Penelitian 

Deskriptif 
9 Sampel 

Hasil pengujian 

KLT terhadap 9 

sampel lipstik, 5 

sampel lipstik 

berwarna merah 

yang positif 

mengandung zat 

warna Rhodamin B, 

dan 4 sampel lipstik 

yang tidak 

menunjukan hasil 

positif mengandung 

Rhodamin B 

Memiliki 

kesamaan 

menganalisis  

kandungan 

Rhodamin B 

pada lipstik. 

Kesembilan sampel sediaan 

lipstik yang beredar via 

online shop yang diuji 

terdapat 5 sampel lipstik 

yang positif mengandung 

Rhodamin B dan empat 

sampel yang negatif 

mengandung Rhodamin B. 

Kadar rata-rata sampel 

yang mengandung 

Rhodamin B sebesar 

0,0100% sampai 0,3664%. 

5. 

Identifikasi zat 

pewarna Rhodamin 

B pada lipstik yang 

beredar di kalangan 

mahasiswi Fakultas 

kedokteran. 

Masyulani & 

Thristy, 

(2019) 

Penelitian 

Deskriptif 

13 sampel 

 

Hasil dari 13 

sampel yang 

diperiksa yang diuji 

dengan 

menggunakan 

metode KLT 

didapatkan hasil 

bahwa semua 

sampel 

menunjukkan hasil 

negatif 

Memiliki 

kesamaan 

menganalisis  

kandungan 

Rhodamin B 

pada lipstik 

Semua sampel yang 

diperiksa negatif 

mengandung Rhodamin B 

dan aman untuk digunakan. 
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No Judul 
Penulis 

(Tahun) 
Metode Sampel Temuan Kesamaan Keunikaan 

6. 

Analisis kandungan 

Rhodamin B pada 

lipstik yang beredar 

di daerah kediri. 

Yuniarto & 

Maryam, 

(2019) 

 

Penelitian 

Deskriptif 
9 sampel 

Hasil dari 9 sampel 

yang diperiksa 

dengan 

menggunakan 

metode KLT dan 

Spektrofotometri 

UV-Vis didapatkan 

hasil bahwa 6 

sampel positif dan 3 

sampel negatif. 

Memiliki 

kesamaan 

menganalisis  

kandungan 

Rhodamin B 

pada lipstik. 

Identifikasi bahan 

berbahaya yang terdapat 

pada sediaan lipstik yang 

beredar di area kediri, 

menunjukkan bahwa dari 9 

sampel terdapat 6 sampel 

lipstik positif dan 3 sampel 

negatif. 

 

7. 

Identifikasi Zat 

Pewarna Rhodamin 

B Pada Lipstik Dan 

Perona Pipi Yang 

Dipasarkan Di 

Pasar Tengah 

Bandar Lampung. 

Anggraini 

(2019) 

Penelitian 

Deskriptif  
6 sampel 

Hasil Dari 6 Sampel 

Yang Diteliti Tidak 

Teridentifikasi 

Adanya Zat 

Rhodamin B. 

Memiliki 

kesamaan 

menganalisis 

kandungan 

Rhodamin B 

pada Lipstik. 

Dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan terhadap 

enam buah  lipstik dari 

berbagai harga tidak 

ditemukan pewarna 

Rhodamin B. 
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1. Daftar Artikel Hasil Pencarian  

Pengumpulan dari data studi pencarian sistematis database yang 

terkomputerisasi (Google Scholar) berbentuk jurnal penelitian dan artikel 

review. Studi literatur ini disusun melalui penulusuran artikel penelitian yang 

telah terpublikasi. Dalam studi ini penelusuran menggunakan Google Scholar 

penulis membuka pencarian dilakukan dengan memasukan semua kata kunci 

yang ada dalam judul studi literatur kedalam pencarian dan didapatkan 219  

hasil. Kemudian dispesifikasi dalam 5 tahun terakhir lalu didapatkan hasil 158 

hasil dan dispesifikan lagi ke 3 tahun terakhir didapatkan 123 hasil. 

Selanjutnya hasil pencarian tersebut disaring dan dan dipilih sesuai kriteria 

inklusi dan eksklusi sehingga di peroleh 7 jurnal penelitianyang akan dianalisis 

dalam studi literatur ini. 

Penelusuran menggunakan Google scholar 

 

Dilakukan pencarian tanpa dispesifikasi  

 

 

 

Ketika dispesifikasi ke 5 tahun terakhir    

 

 

Ketika dispesifikasi ke 3 tahun terakhir 

 

 

Setelah disaring sesuai kriteria inklusi dan eksklusi  

 

 

 

 

 

219 hasil  

158 hasil  

123 hasil  

7  hasil 
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Tabel 2. Daftar artikel dan hasil pencarian 

No  (Nama Penulis & 

Tahun) 

Deskriptif atau isu yang sedang direview 

1.  Jusnita & Nandu, 

(2017) 

Menunjukkan berdasarkan hasil analisis data dari 

25 sampel lipstik yang diteliti menggunakan 

teknik pengambilan sampel purposive sampling, 

dan menggunakan metode kromatografi lapis tipis 

didapatkan hasil dari 25 sampel lipstik terdapat 4 

sampel lipstik yang positif mengandung 

Rhodamin B. 

2. 

 

Syakri, (2017) 

 

 

 

Menunjukkan berdasarkan hasil analisis data dari 

6 sampel lipstik yang diteliti dengan menggunkan 

teknik pengambilan sampel secara Random 

sampling, dan menggunakan metode 

Kromatografi Lapis Tipis didapatkan hasil dari 6 

sampepl lipstik terdapat 1 sampel lipstik yang 

positif mengandung Rhodamin B. 

3. 

 

 

Riyanti, et al (2018.) Menunjukan berdasarkan hasil analisis data dari 

11 sampel lipstik yang diteliti menggunakan 

teknik pengambilan sampel judgement sampling, 

dan menggunakan metode Kromatografi Lapis 

Tipis dan Spektrofotometri UV-Vis didapatkan 

hasil dari 11 sampel, terdapat 1 sampel lipstik 

yang positif yang mengandung Rhodamin B 

(9.09%) dari 11 sampel tersebut. 

4. Nanda &  Darayani, 

(2018) 

Keempat menunjukkan berdasarkan hasil analisis 

data dari 9 sampel lipstik yang diteliti dengan 

menggunakan teknik pengambilan sampel yang 

dipilih secara acak dan menggunakan metode 

KLT dan Spektrofotometri Uv-Vis didapatkan 

hasil dari 9 sampel lipstik terdapat 5 sampel 

lipstik mengandung Rhodamin B. 

5. Masyulani & Thristy, 

(2019) 

Menunjukan berdasarkan hasil analisis data dari 

13 sampel lipstik yang diteliti menggunakan 

teknik pengambilan sampel purposive, dan 

menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis 

didapatkan hasil dari 13 sampel yang diperiksa, 

selisih harga Rf, warna bercak secara visual 
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berbeda dari baku  

 

No  
(Nama Penulis & 

Tahun) 
Deskriptif atau isu yang sedang direview 

 

 

pembanding dan tidak berfluoresensi ketika 

dibawah lampu UV. Hasil yang didapatkan negatif 

dari semua sampel tersebut. 

6. Yuniarto & Maryam,  

(2019) 

pada jurnal keenam menunjukkan berdasarkan 

hasil analisis data dari 9 sampel lipstik yang 

diteliti dengan menggunkan metode pewarna, 

KLT dan Spektrofometri Uv-Vis, didapatkan hasil 

dari 9 sampel lipstik terdapat 6 sampel lipstik 

mengandung Rhodamin B. 

7.  Anggraini (2019) Pada jurnal ketujuh menunjukkan berdasarkan 

hasil analisis data dari 6 sampel lipstik yang 

diteliti dengan menggunkan KLT didapatkan hasil 

tidak ditemukannnya adanya zat pewarna 

Rhodamin B. 

 

Tabel 3. Hasil penelitian dari beberapa jurnal yang telah melakukan 

penelitian Rhodamin B pada Lipstik 

 

No. Nama Peniliti Jumlah 

Sampel 

Hasil 

Positif % Negatif % 

1. 
Jusnita & Nandu, 

2017 
25 4 16% 21 84% 

 

2. 
Syakri, 2017 6 1 16,6% 5 83,3% 

3. Riyanti et al, 2018. 11 1 9,09% 10 90,9% 

4. 
Nanda &  Darayani, 

2018 
9 5 55,5% 4 44,4% 

5. 
Masyulani& 

Thristy, 2019 
13 - - 13 100% 

6. 
Yuniarto & 

Maryam,  2019 
9 6 66,6% 3 33,33% 
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7. Anggraini (2019) 6 - - 6 100% 

 

Jumlah 

 

79 17 21,51% 62 78,48% 

 Pada tebel 3 diatas menunjukan bahwa pada jurnal pertama oleh Jusnita 

dan Nandu (2017) menggunakan metode deskriptif dengan jumlah sampel 

sebanyak 25 sampel dengan hasil pemeriksaan yang didapatakan pada positif 

terdapat 4 sampel dengan persentase (16%) dan negatif terdapat 21 sampel dengan 

persentase (84%), pada jurnal ke dua oleh Syakri (2017) dengan menggunakan 

deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 6 sampel, dengan hasil pemeriksaan 

yang didapatkan positif terdapat 1 dengan presentase (16,6%) dan pada sampel 

negatif terdapat 5 sampel dengan presentase (83,3%), pada jurnal ketiga Riyanti et 

al (2018) dengan menggunakan metode deskriptif dengan jumlah sampel 

sebanyak 11 sampel dengan hasil pemeriksaan yang didapatkan pada positif 

terdapat 1 sampel dengan persentase (9,09%) dan pada sampel negatif terdapat 10 

sampel dengan persentase (90,9%), pada jurnal ke empat oleh Nanda dan 

Darayani (2018) dengan menggunakan metode deskriptif dengan jumlah sampel 

sebanyak 9 sampel dengan hasil pemeriksaan yang didapatkan positif terdapat 5 

sampel dengan persentase (55,5%) dan pada sampel negatif terdapat 4 sampel 

dengan persentase (44,4%). 

Pada jurnal ke lima oleh Masyulani dan Darayani (2019) dengan 

menggunakan metode deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 13 sampel 

dengan hasil pemeriksaan yang didapatkan pada positif tidak ada hasil yang di 

dapatkan (0%) dan pada negatif terdapat 13 sampel dengan persentase (100%), 

sedangkan pada jurnal ke enam oleh Yuniarto dan Maryam (2019) dengan 

menggunakan metode deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 9 sampel 

dengan hasil pemeriksaan yang didapatkan pada positif sebanyak 6 sampel dengan 

persentase (66,6%)  dan pada negatif sebanyak 3 sampel dengan persentase 

(33,33%) dan pada jurnal ke tujuh oleh Noviana dan Anggraini (2019) dengan 

menggunakan metode deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 6 sampel pada 
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pemeriksaan positif tidak ada hasil yang ditemukan (0%) dan pada negatif 

sebanyak 6 sampel dengan persentase (100%). 

  Maka dari ke tujuh jurnal Pada hasil ketujuh artikel yang didapatkan pada 

jumlah positif didapatkan 17 sampel positif dengan jumlah sampel negatif 

sebanyak 62 sampel yang telah direview dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel 

sebanyak 79 sampel pada sampel pemeriksaan positif terdapat 17 sampel dengan 

persentase (21,51%) dan pada negatif sebanyak 62 sampel dengan persentase 

(78,48%). 
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