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.       BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Dari ketujuh artikel yang direview didapatkan 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%). 

  Maka hasil ini menunjukkan bahwa Rhodamin B pada Lipstik  

adalah zat  pewarna sintesis yang digunakan sebagai industri tekstil. 

Rhodamin B mengandung senyawa klorin (CI). Senyawa klorin merupakan 

senyawa halogen yang berbahaya dan reaktif senyawa akan mencapai 

kestabilan dalam tubuh dengan cara mengigat senyawa lain yang ada 

didalam tubuh hal ini bersifat racun bagi tubuh. 

A. Conflict of interest 

1. Artikel pertama menunjukkan bahwa ada pedagang yang menjual lipstik 

yang tidak memiliki nomor registrasi yang dikeluarkan oleh BPOM. 

2. Artikel kedua  industri kosmetik berlomba-lomba membuat produk lipstik 

yang banyak diminati oleh kaum hawa, beraneka lipstik yang ditawarkan, 

bermacam merek, jenis dan warna. Sehingga produsen kosmetik lebih 

memilih zat pewarna sintetik.  

3. Artikel ketiga Sasaran lipstik yaitu yang berwarna merah mencolok 

dengan harga murah yang diminati oleh konsumen menegah ke bawah 

dengan kebutuhan lipstik yang terus meningkat seiring dengan 

beredarnya produk lipstik baru baik dalam negeri maupun merek global 

yang terus mengikuti kebutuhan konsumennya.  

4. Artikel keempat produsen lebih memilih untuk mengunakan zat warna 

sintetik untuk bahan tambahan yang digunakan karena relatif lebih murah 
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dan dapat menghasilkan warna yang terang dan stabil dalam 

pemakainnya. 

5. Artikel kelima kosmetik yang beredar haruslah memenuhi persyaratan 

mutu, keamanan dan kemanfaatan. Dikarenakan meningkatnya peredaran 

kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dimasyarakat. 

6. Artikel keenam lipstik dengan harga yang cukup terjangaku atau bahkan 

murah yang sedang populer di kalangan anak remaja atau wanita di 

Indonesia merupakan belum tentu terjamin bebas dari bahan berbahaya 

seperti pewarna Rhodamin B.  

7. Artikel ketujuh penggunaan Rhodamin B bagi sediaan pewarna pada 

produk kosmetik maupun sebagai tambahan pangan dengan  kadar yang 

dimiliki sangat kecil hal ini dapat membuat dampak negatif bagi tubuh 

pengkonsumsinya.  

8. Dari 7 artikel yang direview  memiliki nilai rujukan dan kelemahan 

masing-masing baik dalam jumlah sampel dan juga metode penelitian 

yang digunakan yaitu metode deskriptif. 

 


