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I. TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Makanan Jajanan 

Makanan jajanan adalah produk olahan dalam bentuk yang siap untuk 

dikonsumsi, seperti rengginang, sirat, roti, kue-kue dan lain-lain. Makanan tersebut 

disukai oleh anak-anak maupun orang dewasa, dari golongan ekonomi atas sampai 

masyarakat yang kurang mampu, sehingga jenis makanan jajanan tersebut menjamur 

dimana-mana dari pusat keramaian kota, pasar-pasar, warung-warung sekolah bahkan 

sampai ke pelosok-pelosok kampung. Makanan jajanan dapat pula digunakan sebagai 

penyumbang zat gizi dari makanan yang dikonsumsi seseorang (Sukarni, 1986). 

Menurut hasil penelitian Subarani (1985) dalam Sukarni (1986) yang dilakukan di 

Bogor, makanan jajanan dapat memberikan sumbangan energi sebanyak 10 % dari 

total kebutuhan energi seseorang. Jika dilihat dari hasil penelitian tersebut, maka 

makanan jajanan dapat digunakan untuk membantu menanggulangi masalah gizi. 

Di daerah Bali cukup banyak ada jenis-jenis makanan tradisional. 

Berdasarkan hasil survei yang dilaporkan oleh Suter, et al., (1999) di Bali diketahui 

ada 174 jenis camilan atau jajanan. Dari 174 jenis jajanan yang diketahui sampai saat 

ini baru hanya 15 jenis jajanan yang dikaji tentang bahan baku, cara pengolahan, 

manfaat dan kandungan zat gizinya, sedangkan masalah keamanannya masih sangat 

terbatas. Jenis camilan atau jajanan yang sudah dikaji adalah laklak, jaja uli, iwel, 

jaja sabun, sirat, cerorot, layah sampi, kaliadrem, jaja reta, tape, bendu, sengait, 

bantal, abug, dan saga. Kandungan zat gizi terutama karbohidrat, protein, dan lemak 

dari 15 jenis jajanan yang telah dianalisis sangat bervariasi jumlahnya yaitu 
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karbohidrat berkisar antara 25,78 – 54,25 g, protein 1,16 – 11,99 g, dan lemak 0,44 – 

22,05 g untuk setiap 100 g makanan. 

 

1.2. Jajan Sirat 

Jajan sirat adalah jajan khas daerah Bali yang dibuat dengan bahan baku 

utamanya dari tepung beras, dan gula merah, bentuknya bundar dan pipih dengan 

jalinan serat-serat seperti jalinan benang kusut. Jajan sirat umumnya menggunakan 

gula jawa (gula merah) sehingga menghasilkan warna coklat serta rasa yang khas 

jajanan tradisional. Dewasa ini, warna jajan sirat sangat bervariasi tergantung pada 

keinginan produsen. Jajan sirat berwarna merah, merah muda, dan kuning 

menggunakan pewarna buatan serta menggunakan gula pasir sebagai pemanis. (Suter, 

et al. 2013). Di samping itu, jajan sirat memiliki nilai gizi yang cukup tinggi 

dibandingkan dengan jajanan yang lain. Jajan sirat dapat menyumbang energi sebesar 

349,91 kkal, karbohidrat sebesar 48,94 g, protein sebesar 3,10 g, lemak sebesar 15,75 

g (Suter, et al. 1999).   

Jajan sirat dibuat dari tepung beras, tepung kanji, air, gula pasir, minyak 

kelapa, dan pewarna. Jajan sirat dibuat dengan cara membuat adonan dari tepung 

beras dan air. Tepung beras sebanyak 500 g di tambah 2 gelas air bersih, dimasukkan 

ke dalam Waskom lalu diaduk dan diuleni sampai rata selama kurang lebih 30 menit. 

Adonan tersebut kembali ditambah 1 gelas air bersih, ditambah 25 g kanji, 250 g gula 

merah, selanjutnya diuleni kembali selama lebih kurang 30 menit. Adonan yang 

terdapat di dalam Waskom kemudian diambil dengan memasukkan kelima jari tangan 

kanan ke dalam adonan lalu tangan diangkat dan tunggu sampai tetesan sebesar jarum 
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(diameter ± 1 mm), kemudian diteteskan (disiratkan) berputar-putar membentuk 

lingkaran pada wajan yang telah berisi minyak panas (digoreng). Pengambilan 

dengan tangan tersebut dilakukan sebanyak 3-4 kali tergantung tebal jajan yang akan 

dibuat, sehingga setelah jajan matang tampak ada lapisan-lapisan anyaman benang 

yang membentuk jajan sirat tersebut. Setelah adonan tersebut matang, jajan sirat 

diangkat dari wajan/kuali, kemudian didinginkan diatas nyiru dengan alas daun 

pisang atau kertas. Setelah dingin jajan sirat siap digunakan untuk sesajen ataupun 

dikonsumsi. Untuk 500 g bahan tepung beras biasanya diperoleh 15020 lembar jajan 

sirat, tergantung pada ketebalan jajan sirat yang diinginkan (Suter, et al.1999). 

 

1.3. Bahan Pewarna 

Bahan pewarna adalah bahan yang digunakan untuk memberikan warna pada 

makanan sehingga tampak lebih menarik (Sukarni, 1986). Menurut Tjahjadi (1986) 

penambahan bahan pewarna pada makanan dilakukan dengan tujuan : 

1. Memperbaiki penampakan makanan yang memudar akibat pengolahan atau 

penyimpanan. 

2. Meningkatkan warna makanan, untuk memperoleh warna cerah dari aslinya. 

3. Melindungi flavor dan vitamin yang peka terhadap cahaya. 

4. Memperoleh penampakan yang lebih menarik dari bahan aslinya. 

5. Sebagai indikator visual untuk kualitas. 

 Penggunaan pewarna makanan telah banyak memperoleh sorotan sehubungan 

dengan segi keamanannya. Bahan pewarna makanan tidak berperan memperbaiki gizi 

makanan kecuali beta-karoten, apo-karotenal dan riboflavin, akan tetapi ditinjau dari 
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sudut estetika bahan pewarna ini amat penting. Pertama karena keberhasilan dalam 

pemasaran suatu produk sangat ditentukan oleh penampakannya, sehubungan dengan 

kenyataan bahwa konsumen pada umumnya menilai kualitas dari warna produk 

tersebut. Kedua, produk yang memiliki warna yang menarik akan memiliki peluang 

yang lebih besar untuk dibeli konsumen (Tjahjadi, 1986). 

 

1.4. Jenis-jenis  Pewarna Makanan 

Menurut Enie (1986) bahan pewarna makanan dibedakan menjadi 3 golongan 

yaitu: bahan pewarna alami, bahan pewarna identik dengan bahan pewarna alami dan 

bahan pewarna sintetis. 

1. Bahan Pewarna Alami 

Bahan pewarna alami adalah zat warna (pigmen) yang diperoleh dari 

tumbuhan, hewan atau dari sumber mineral (Meggos, 1964 dalam Enie, 1986). Daftar 

Food and Drugs Administration (FDA) menyebutkan pewarna alami tergolong dalam 

“Uncertifed Color Additives” karena dianggap aman sehingga tidak memerlukan 

sertifikat kemurnian kimiawi. Menurut Tjahjadi (1986) pewarna alami yang banyak 

digunakan meliputi antosianin pada buah naga, betaxantin pada umbi-umbian, 

karotenoid pada jeruk, kurkumin pada kunyit dan khlorofil pada daun-daunan. 

. 

2. Bahan Pewarna Identik Alami 

Yang dimaksud dengan pewarna identik alami adalah pigmen-pigmen yang 

dibuat secara sintetis yang struktur kimianya identik dengan pewarna alami (Tjahjadi, 

1986). Pewarna ini masih satu golongan dengan zat pewarna alami, hanya zat 
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pewarna ini dihasilkan dengan sintetis kimiawi, bukan hasil isolasi atau ekstraksi dari 

bahan alami. Yang tergolong jenis ini adalah karotenoid murni antara lain : 

canthaxathin (merah), apo-karoten (merah-oranye) dan beta-karoten (orange-

kuning), semua pewarna ini memiliki batas-batas konsentrasi maksimum 

penggunaan, terkecuali beta-karoten yang boleh digunakan dalam jumlah yang tidak 

terbatas (Enie, 1986). 

 

3. Bahan Pewarna Sintetis 

Menurut Tjahjadi (1986) ada dua macam pewarna sintetis yaitu Dyes dan 

Lakes. 

1. Dyes 

Dyes adalah zat warna yang larut air dan diperjualbelikan dalam bentuk 

serbuk, granula, cairan, campuran warna, pasta dan dispersi. Dyes tidak dapat larut 

hampir dalam semua jenis pelarut-pelarut organik. Jika akan dipakai dalam 

makanan yang tidak mengandung air, zat warna ini dapat dilarutkan dulu dalam 

gliserin atau propilen glikol. Zat warna ini stabil untuk berbagai macam 

penggunaan dalam makanan. Dalam bentuk kering tidak terlihat adanya kerusakan. 

Akan tetapi ketidakstabilan zat warna ini terjadi jika dalam makanan tersebut 

terkandung bahan-bahan pereduksi atau makanan tersebut berprotein dan diproses 

dalam retort pada suhu tinggi. Juga jika zat warna tersebut kontak dengan metal 

(seng, timah, alumunium, tembaga). Zat warna azo dan triarilmetana akan berubah 

warnanya menjadi pucat. Dalam minuman yang mengandung asam askorbat (bahan 
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pereduksi) dalam batas tertentu dapat dicegah perubahan warnanya dengan 

menambahkan EDTA. 

Dyes pada umumnya dapat digunakan untuk mewarnai minuman berkarbonat, 

minuman ringan, roti dan kue-kue, manisan, produk-produk susu, kulit sosis, dan 

lain-lain. Tiap jenis penggunaan memerlukan dyes dalam bentuk tertentu, misalnya 

bentuk serbuk atau granula untuk mewarnai minuman ringan, pasta atau dispersi 

untuk roti, kue dan manisan dan cairan untuk produk-produk susu.  

2. Lakes 

Lakes adalah pigmen yang dibuat melalui proses pengendapan dan absorbsi 

dyes pada bahan dasar (substrat) yang tidak larut dalam air, yaitu alumina. Lakes 

tidak larut dalam air, alkohol dan minyak. Pemakaiannya dapat dengan 

mendispersikan zat warna tersebut dalam serbuk makanan dan pewarnaan akan 

terjadi. Umumnya kadar dyes dalam lakes berkisar antara 10 sampai 40%. Makin 

tinggi kadar dyes akan menghasilkan warna yang lebih tua. Umumnya lakes 

digunakan dalam produk-produk makanan yang mengandung minyak dan dalam 

produk yang kadar airnya rendah sehingga tidak cukup untuk melarutkan dyes. Lakes 

ini umumnya mempunyai stabilitas yang lebih baik dari pada dyes terhadap pengaruh 

cahaya, kimia dan panas. Akan tetapi harga lakes umumnya lebih mahal daripada 

harga dyes. Perbedaan antara lakes dan dyes bisa dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Perbedaan antara lakes dan dyes (Tjahjadi, 1986) 

No Sifat-sifat Lakes Dyes 

1 Kelarutan    Tidak larut dalam 

kebanyakan 

pelarut   

Larut dalam air, propylene 

glycol, gliserin 

2 Metode pewarnaan Dengan dispersi Dengan pelarutan 

3 Kandungan Dyes Umumnya 10-40% Warna primer (90-93%) 

4 Pemakaian 0,1-0,3%  0,01-0,03% 

5 Ukuran Partikel Rata-rata 5 mikron 12-200 mesh 

6 Stabilitas :cahaya 

 Panas 

Lebih baik 

Lebih baik 

Baik  

Baik  

7 Kekuatan pewarnaan Tidak proporsional 

dengan kadar dyes 

Proporsional dengan kadar 

dyes 

8 Warna Bervariasi dengan 

kadar dyes 

Konstan  

 

Beberapa contoh bahan pewarna sintetis yang diijinkan untuk bahan makanan 

dapat dilihat pada Tabel 2, sedangkan beberapa contoh bahan pewarna sintetis yang 

dilarang penggunaannya di dalam makanan atau minuman dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 2. Peraturan Menkes RI No. 722/Menkes/IX/1988 Tentang Bahan Pewarna 

Sintetis yang Diijinkan Penggunaannya (Anon., 1988). 

No Bahan Tambahan Warna Jenis Bahan Makanan Batas Maks 

1 Brilliant Blue 

FCF 

Biru 1. Es krim dan 

Sejenisnya 

2. Makanan lain 

100 ppm 

 

100 ppm 

2 Chocolate Brown 

HT 

Coklat 1. Minuman ringan 

dan makanan cair 

2. Makanan lain 

70 ppm 

 

300 ppm 

3 Erytrosine Merah 1. Es krim dan 

sejenisnya 

2. Buah pir 

kalengan 

100 ppm 

 

200 ppm 

4 Fast Green FCF Hijau 1. Es krim dan 

sejenisnya 

2. Makanan lain 

100 ppm 

 

100 ppm 

5 Indigotine Biru 

Kemerahan 

1. Es krim dan 

sejenisnya 

2. Makanan lain 

100 ppm 

 

100 ppm 

6 Carmoisine Merah  1. Es krim dan 

sejenisnya 

2. Makanan lain 

100 ppm 

 

100 ppm 

7 Sunset Yellow 

FCF 

Orange 1. Es krim dan 

sejenisnya 

2. Makanan lain 

100 ppm 

 

100 ppm 
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Tabel 3. Peraturan Menkes RI No. 239/Menkes/Per/V/85 Tentang Beberapa Zat 

Warna yang Dinyatakan Berbahaya (Ihsanur, 2010). 

No Bahan Tambahan Makanan Warna Nomer Indek 

1 Crysoidine (C.I. Food Yellow 8) Kuning  14270 

2 Citrus Red No. 2 Merah 12156 

3 Chocolate Brown HB Coklat - 

4 Burn Umber Coklat gelap 77491 

5 Fast Red E Merah 16045 

6 Metanil Yellow Kuning kecoklatan 13065 

7 Ponceau 3 R Merah 16155 

8 Rhodamine B Merah 45170 

9 Auramine (CI Basic Yellow 2) Kuning 41000 

10 Alkanet Merah Tua 75520 

11 Indanthrene Blue R 5 Biru 69800 

12 Violet 6 B Ungu 42640 

13 Oil Orange SS (CI Solvent Orange 

2 

Orange 12100 

14 Oil Orange XO (CI Solvent Orange 

7) 

Orange 12170 

15 Orange G (CI Food Orange 4) Orange 16230 

16 Orange GGN (CI Food Orange 2) Orange 15980 

17 Orange RN (Food Orange 1) Orange 15970 

 

1.5. Dampak Pewarna Terhadap Kesehatan 

Makanan olahan seperti kue, permen, minuman suplemen, dan es krim 

cenderung mengandung kadar pewarna tambahan (aditif) yang tinggi. Pewarna 

tambahan, baik alami maupun buatan, digunakan dalam industri makanan karena 

berbagai alasan, diantaranya untuk: 

1. Mengimbangi pemudaran warna karena paparan cahaya, udara, perubahan 

suhu dan kelembaban. 

2. Memperbaiki variasi warna. 

3. Menguatkan warna yang terjadi secara alami. 

4. Mewarnai bahan makanan yang tak berwarna. 
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5. Membuat makanan lebih menarik sehingga mengundang selera. 

Beberapa studi ilmiah telah mengaitkan bahaya pewarna buatan dengan 

peningkatan risiko hiperaktivitas pada anak-anak. Hiperaktivitas adalah suatu kondisi 

di mana anak mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian dan mengontrol 

perilaku mereka. 

Berikut adalah beberapa jenis pewarna buatan yang populer dan bahaya efek 

samping yang dapat ditimbulkan : 

1. Tartrazine (E102 atau Yellow 5) 

Tartrazine adalah pewarna kuning yang banyak digunakan dalam makanan 

dan obat-obatan. Selain berpotensi meningkatkan hiperaktivitas anak, pada sekitar 1- 

10 dari sepuluh ribu orang, tartrazine menimbulkan efek samping langsung seperti 

asma, influenza, kulit lebam dan shock. Intoleransi ini tampaknya lebih umum pada 

penderita asma atau orang yang sensitif terhadap aspirin (Salma, 2010). 

 

2. Sunset Yellow (E110, Orange Yellow S atau Yellow 6) 

Sunset Yellow adalah pewarna yang dapat ditemukan dalam makanan seperti 

jus jeruk, es krim, ikan kalengan, keju, jeli, minuman soda dan banyak obat-

obatan. Untuk sekelompok kecil individu, mengkonsumsi pewarna aditif ini dapat 

menimbulkan influenza, alergi, hiperaktivitas, sakit perut, mual, dan muntah. 

Beberapa penelitian ilmiah menyebutkan, zat ini telah dihubungkan dengan 

peningkatan kejadian tumor pada hewan dan kerusakan kromosom, namun kadar 

konsumsi zat ini dalam studi tersebut jauh lebih tinggi dari yang dikonsumsi manusia. 

http://majalahkesehatan.com/alergi-pada-bayi/
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Kajian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tidak menemukan bukti insiden tumor 

meningkat baik dalam jangka pendek dan jangka panjang karena konsumsi sunset 

yellow (Salma, 2010). 

 

3. Karmoisin 

Karmoisin atau dikenal juga dengan azorubine merupakan pewarna 

azo.  Senyawa ini memiliki berat molekul 502,44 g/mol dengan nama kimia disodium 

4-hydroxy-3-(4-sulphonato-1-naphthylazo) naphthalene-1-sulphonate. Karmoisin 

bersifat larut air dan sedikit larut pada etanol. Senyawa ini biasanya berbentuk bubuk 

garam disodium dengan warna merah hingga maroon. Karmoisin umum digunakan 

pada makanan yang mengalami proses pemanasan setelah difermentasi. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan efek negatif dari 

karmoisin. Studi yang dilakukan menyimpulkan bahwa pewarna makanan seperti 

tartrazine dan karmoisin dapat memberikan pengaruh negatif dan mengubah 

beberapa penanda biokimia pada organ-organ penting seperti hati dan ginjal, baik 

pada dosis tinggi ataupun rendah. Lebih jauh lagi, tartrazine dan karmoisin juga 

memberikan efek yang lebih beresiko pada dosis yang lebih tinggi karena dapat 

menginduksi stress oksidatif melalui pembentukan radikal bebas (Fransiska, 2014). 

 

4. Eritrosin 

Eritrosin digunakan sebagai pewarna makanan, juga digunakan sebagai tinta 

cetak, sebagai penanda biologis, zat penyingkap plak gigi dan media radiopak. 

 Senyawa ini juga digunakan sebagai sensitizer untuk film fotografi ortokromatis. 
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Eritrosin biasanya digunakan dalam manisan seperti gula-gula  dan es loli, dan 

bahkan lebih banyak digunakan dalam menghias kue gel.  

Sebagai hasil dari upaya yang dimulai pada tahun 1970-an, pada tahun 1990 

FDA-AS telah menerapkan larangan parsial pada eritrosin, mengutip penelitian 

bahwa dosis tinggi telah ditemukan menyebabkan kanker pada tikus. Pada bulan Juni 

2008, Pusat Ilmu Pengetahuan untuk Kepentingan Umum (CSPI) mengajukan petisi 

kepada FDA untuk larangan lengkap tentang eritrosin di Amerika Serikat. 

Serangkaian uji toksikologi dikombinasikan dengan studi tinjauan dan laporan lain 

menyimpulkan bahwa eritrosin non–mutagenik (Ansari, 2014). 

 

5. Amaranth  

Amaranth adalah pewarna merah tua yang pernah digunakan sebagai pewarna 

pangan dan kosmetik warna, tapi sejak tahun 1976 itu telah dilarang di Amerika 

Serikat oleh Food and Drug Administration (FDA) karena diduga merupakan 

karsinogen. Amaranth larut dalam air dan terurai pada suhu 120 ° C tanpa meleleh. 

Larutan pewarna ini memiliki penyerapan maksimum sekitar 520 nm. Amaranth 

adalah pewarna anionik. Hal ini dapat diterapkan untuk serat alami dan sintetis, kulit, 

kertas, dan fenol-formaldehida resin. Seperti semua pewarna sintetis, Amaranth 

selama pertengahan abad ke-20, terbuat dari tar batubara dan lebih cenderung dibuat 

dari produk sintetis modern sampingan minyak bumi. Penggunaan Amaranth masih 

dibolehkan di beberapa negara, terutama di Inggris yang mana paling sering 

digunakan untuk memberikan warna Ceri Glace (Salma, 2010). 

 



17 
 

 
 

6. Ponceau 4R (E124 atau SX Purple) 

Ponceau 4R adalah pewarna merah hati yang digunakan dalam berbagai 

produk, termasuk selai, kue, agar-agar dan minuman ringan. Selain berpotensi 

memicu hiperaktivitas pada anak, Ponceau 4R dianggap karsinogenik (penyebab 

kanker) di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Norwegia, dan Finlandia. US 

Food and Drug Administration (FDA) sejak tahun 2000 telah menyita permen dan 

makanan buatan Cina yang mengandung Ponceau 4R. Pewarna aditif ini juga dapat 

meningkatkan serapan aluminium sehingga melebihi batas toleransi (Salma, 2010). 

 

7. Orange G 

Orange G adalah pewarna sintetis jinggsa yang banyak digunakan pada 

permen dan minuman. Orange G sudah dilarang di banyak Negara seperti Belgia, 

Perancis, Jerman, Swedia, Austria dan Norwegia. Sebuah studi menunjukkan bahwa 

reaksi hipersensitivitas terjadi pada 15% orang yang mengkonsumi Orange G dan 

pada dosis tertentu orange G dapat bersifat karsinogenik (penyebab kanker) (Salma, 

2010).  

 

8. Sudan I 

Sudan I adalah pewarna kuning yang banyak digunakan untuk kain dan 

campuran cat. Zat ini juga larut dalam alkohol 95%, tetapi lebih mudah larut dalam 

campuran air dan alkohol. Zat ini juga larut dalam gliserol dan glikol. Sudan I agak 

mudah luntur dengan adanya cahaya dan tidak tahan terhadap HCl 30%, bila 

ditambahkan alkali, akan berwarna ungu. kontak dengan Cu akan menjadikan warna 
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coklat. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pewarna ini ditemukan pada beberapa 

produk es krim, permen dan minuman dan beresiko dapat menyebabkan kanker pada 

tikus (Salma, 2010).  

 

9. Scarlet GN  

Scarlet GN adalah pewarna merah tua yang biasa digunakan pada produk 

tekstil namun sering digunakan pada makanan dan minuman. Pewarna ini diketahui 

terkait dengan munculnya tumor ginjal dan tumor pada kelenjar adrenal. Scarlet GN 

juga diketahui mengandung sedikit senyawa karsinogen. Sebuah studi yang dilakukan 

di University of California menunjukkan bahwa scarlet GN  dapat menyebabkan 

melemahnya system imun tubuh. Dari studi yang dilakukan itu, dosis scarlet GN 

yang dikonsumsi akan menentukan tingkat pelemahan sistem kekebalan tubuh. Gejala 

lainnya yang mungkin dapat muncul secara bersamaan (komplikasi) yang disebabkan 

oleh scarlet GN yang berbahaya adalah reaksi alergi, serangan asma, migraine, 

pandangan kabur, dan kecemasan (Salma, 2010). 

 


