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Abstract 
 

Background: Syrup is one type of beverage that has a variety of flavors and colors. The 
syrup is very popular with the public. According to popular opinion, expensive syrup nicer 
than a cheap syrup. For that researchers interested in conducting research on a wide 
range of labeled syrup containing sweeteners and coloring agents circulating in the 
market.  
 
Objectives: This study was conducted to compare the addition of sweeteners and 
coloring agents between local and non-local syrup outstanding traditional market town of 
Makassar. 
 
Methods: This research is a descriptive study using survey laboratory observational 
approach between local and non-local syrup outstanding traditional market town of 
Makassar.  
 
Results: The results showed that the ratio of non-local syrup and syrup locally for 
consumption based sweeteners and dyes used. For non-local syrup A and B substances 
sweetener that is 5.12 mg / kg and 19.86 mg / kg. As for the local syrup sweetener C and 
D substances are 7.95 mg / kg and 9.79 mg / kg sweetening substances used do not 
exceed the permitted levels of use of 300 mg / kg. The dyes used for non-local syrup A 
yellow FCF and tartarazin ie, non-local B syrup is Ponceau 4R. For local syrup C dyes 
used are also Ponceau 4R, while for local syrup D does not use dyes being tested but it 
is a natural dye from the juice. Dyes were used for each sample is also a permitted 
coloring agents are used. 
 
Conclusions: Expected to relevant agencies especially FDA to keep holds advices, 
monitoring, and evaluation bekala the syrup manufacturer regarding the use of synthetic 
additives on the resulting syrup products, such as sweeteners and dyes and other 
chemicals.  
 
Keywords: sweeteners, dyes, syrups local and non-local syrup. 
 

LATAR BELAKANG  
Pangan adalah segala sesuatu yang 

berasal dari sumber hayati dan air, baik yang 
diolah maupun yang tidak diolah, yang 
diperuntukkan sebagai makanan atau 
minuman bagi konsumsi manusia, termasuk 
bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, 
dan bahan lain yang digunakan dalam proses 
penyerapan, pengolahan dan atau pembuatan 
makanan atau minuman (Mahendradatta, 
2007).  

Sejak pertengahan abad ke-20 ini, 
peranan Bahan Tambahan Pangan semakin 
penting sejalan dengan kemajuan teknologi 
produksi bahan tambahan pangan sintetis. 

Banyaknya bahan tambahan pangan dalam 
bentuk lebih murni dan tersedia secara 
komersial dengan harga yang relatif murah 
akan mendorong meningkatnya pemakaian 
bahan tambahan pangan yang berarti 
meningkatkan konsumsi bahan tersebut bagi 
setiap individu (Cahyadi, 2009).  

Tujuan penggunaan Bahan Tambahan 
Pangan adalah untuk meningkatkan atau 
mempertahankan nilai gizi dan kualitas daya 
simpan, membuat bahan pangan lebih mudah 
dihidangkan, secara mempermudah proporsi 
bahan pangan. Pada umumnya bahan 
tambahan pangan dapat dibagi menjadi dua 
golongan besar yaitu bahan pangan yang 
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ditambahkan dengan sengaja dengan maksud 
mempertahankan kesegaran, cita rasa dan 
membantu pengolahan seperti pengawet, 
pewarna dan pengeras, dan bahan yang tidak 
2 disengaja ditambahkan, yaitu bahan yang 
tidak mempunyai fungsi dalam makanan 
tersebut dan dapat berupa residu dari bahan 
yang sengaja ditambahkan untuk tujuan 
produksi bahan mentah seperti residu 
peptisida, antibiotik, dan hidrokarbon polisklis 
(Cahyadi, 2009).  

Penggunaan Bahan Tambahan 
Pangan lainnya seperti pewarna dan pemanis 
buatan juga sering dilakukan terhadap bahan 
pangan yang menjadi konsumsi sehari-hari. 
Pada dasarnya penggunaan BTP memiliki 
persyaratan khusus, yaitu tidak bersifat toksik 
(racun), dilakukan secara “terpaksa” yang 
artinya tidak mendesak tidak perlu dugunakan; 
hal ini harus dibedakan dengan penggunaan 
BTP untuk upaya menutupi keadaan buruk 
yang sesungguhnya, dan penggunaan dosis 
tertentu untuk menghindari efek keracunan/ 
alergi yang dapat terjadi (Mahendradatta, 
2007).  

Namun demikian, perlu kita sadari 
bahwa sering kali makanan hasil buatan 
industri rumah tangga mengandung bahan 
tambahan makanan yang berbahaya adalah 
pemanis buatan yang dilarang ataupun 
pemanis buatan yang diizinkan, tetapi dalam 
jumlah yang berlebihan (Yuliarti, 2007).  

Sebagai upaya untuk melindungi 
konsumen, pada bulan November 2005 Badan 
Pengawas Obat dan Makanan menguji jajanan 
anak-anak pada 195 Sekolah Dasar di 18 
propinsi, diantaranya Jakarta, Surabaya, 
Semarang, Bandar Lampung, Dempasar dan 
Padang sebanyak 861 contoh. Dari hasil 
analisis sampel tersebut diperoleh jumlah 
sampel es sirup/es cendol dengan kadar 
siklamat yang melebihi batas maksimal 
sebanyak 51 sampel dan kadar sakarin yang 
melebihi batas maksimal sebanyak 15 buah, 
jumlah sampel 3 minuman ringan/sirup/limun 
dengan kadar siklamat yang melebihi batas 
maksimum sebanyak 24 buah. Jumlah smpel 
makanan ringan dengan kadar siklamat yang 
melebihi batas maksimum sebanyak 2 buah. 
Jumlah sampel saus/sambel dengan kadar 
siklamat yang melebihi batas maksimum 
sebanyak 10 buah dan dengan kadar sakarin 
yang melebihi batas maksimum sebanyak 13 
buah. Jemlah sampel jeli/agar dengan kadar 
siklamat yang melebuhi batas maksimum 
sebanyak 3 buah dan satu buah sampel mie 
dengan kadar sakarin yang melibihi batas 
maksimal, serta sampel lainnya dengan kadar 

siklamat yang melebihi batas maksimal 
sebanyak 3 buah dan satu buah sampel 
dengan kadar sakarin yang melebihi batas 
maksimal (Yuliarti, 2007).  

Meskipun diizinkan untuk makanan, 
zat pemanis sintesis sakarin dan siklamat 
merupakan zat pemanis yang sebetulnya 
khusus ditujukan bagi penderita diabetes 
ataupun konsumen dengan diet rendah kalori. 
Namun demikian, kini sakarin juga sering 
ditambahkan ke dalam makanan yang 
ditujukan untuk konsumen pada umumnya 
(bukan penderita diabetes). Padahal, pemanis 
ini diduga dapat menimbulkan kanker kandung 
kemih pada tikus. Seperti halnya sakarin, 
penggunaan siklamat dapat pula berbahaya 
mengingat hasil metabolismenya, yaitu 
sikloheksamina bersifat karsinogenik sehingga 
ekskresi lewat urin dapat merangsang 
pertumbuhan tumor pada kandung kemih tikus 
(Yuliarti, 2007).  

Peraturan mengenai penggunaan zat 
pewarna yang diizinkan dan yang dilarang 
untuk pangan diatur melalui SK Menteri 
Kesehatan RI Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 
mengenai Bahan Tambahan Makanan. Akan 
tetapi 4 sering sekali terjadi penyalahgunaan 
pemakaian zat pewarna untuk sembarang 
bahan pangan, misalnya zat pewarna untuk 
tekstil dan kulit dipakai untuk mewarnai bahan 
pangan. Hal ini jelas sangat berbahaya bagi 
kesehatan karena adanya residu logam berat 
pada zat pewarna tersebut. Timbulnya 
penyalahgunaan zat pewarna tersebut antara 
lain disebabkan oleh ketidaktahuan 
masyarakat mengenai zat pewarna untuk 
pangan, dan juga karena harga zat pewarna 
untuk industri relatif jauh lebih murah 
dibandingkan dengan zat pewarna untuk 
pangan. Disamping itu warna dari zat pewarna 
tekstil atau kulit biasanya lebih menarik 
(Yuliarti, 2007).  

Penggunaan pewarna buatan dapat 
menyebabkan gangguan kesehatan apabila 
melebihi batas yang telah ditentukan seperti 
dapat menyebabkan tumor, hiperaktif pada 
anak-anak, menimbulkan efek pada sistem 
saraf, alergi dan dapat menimbulkan radang 
selaput lendir pada hidung, sakit pinggang, 
muntah-muntah, gangguan pencernaan, dan 
penggunaan dalam waktu yang lama dapat 
mengakibatkan kanker (Yuliarti, 2007).  

Penelitian menunjukkan salah satu 
produk makanan dan minuman yang paling 
sering ditambahkan dengan zat pewarna 
adalah sirup. Pasar Aksara merupakan pasar 
tradisional yang ramai dikunjungi masyarakat 
dan banyak menjual sirup buatan lokal 
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maupun nasional yang terdapat di Pasar 
Tradisional Aksara Kota Medan Tahun 2010.  

Penelitian yang dlakukan oleh Soleh 
(2003) dalam Yuliarti (2007) terhadap 25 
sampel makanan dan minuman jajanan yang 
beredar di kota Bandung, terdapat 5 sampel 
yang positif yang mengandung Rhodamin B 
dari 5 251 jenis minuman yang diperiksa di 
Bogor sebanyak 14,5% mengandung 
Rhodamin B. Pemeriksaan yang dilakukan 
oleh BPOM pada 195 Sekolah Dasar di 18 
propinsi, si antaranya Surabaya, Semarang, 
Bandar Lampung, dan Dempasar sebanyak 
861 sampel yaitu minuman ringan, es sirup, 
saos, kerupuk dan makanan gorengan. Hasil 
uji analisis menunjukkan bahwa 46 sampel 
minuman sirup mengandung Amaranth, dan 8 
sampel minuman sirup dan minuman ringan 
mengandung Methanil Yelow.  

Penelitian yang sama juga dilakukan 
oleh YLKI (Yayasan Layanan Konsumen 
Indonesia) pada tahun 1990 di Semarang 
terhadap minuman jajanan, dari 22 sampel 
yang diuji terdapat 54,55% sampel 
mengandung Rhodamin B. Begitu juga dengan 
hasil penelitian lain menemukan banyak 
penggunaan zat pewarna Rhodamin B dan 
Methanil Yellow untuk mewarnai kembang 
gula, minuman ringan dan sirup.  

Sirup juga merupakan salah satu jenis 
minuman yang memiliki aneka rasa dan 
warna. Sirup sangat digemari masyarakat. 
Menurut pandangan masyarakat, sirup yang 
mahal lebih bagus daripada sirup yang murah. 
Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian terhadap berbagai macam sirup 
berlabel yang megandung zat pemanis dan zat 
pewarna yang beredar di pasaran.  
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif dengan pendekatan observasional 
menggunakan pemeriksaan laboratorium 
antara sirup lokal dan non-lokal yang beredar 
di Pasar Tradisional Kota Makassar (Pasar 
Terong dan Pa’baeng-baeng). Adapun 
tahapan pelaksanaan penelitian dibagi dalam 
beberapa tahap (Agustus 2012) :  
1. Tahap persiapan, meliputi observasi pada 

lokasi penelitian dan pengumpulan data 
yang diperlukan untuk penyusunan 
proposal.  

2. Tahap pelaksanaan, meliputi pengambilan 
sampel pada lokasi penelitian. 
Pemeriksaan zat pemanis dan pewarna 
pada sirup dilakukan di laboratorium.  

3. Tahap penyelesaian, meliputi pengolahan 
dan hasil pemeriksaan yang diperoleh dari 
laboratorium.  

Data yang diperoleh diolah secara 
menual serta bantuan perangkat komputer, 
dan hasil dari pengolahan data disajikan dalam 
bentuk tabel dan pemaparan dalam bentuk 
narasi.  

Pemeriksaan sampel dilakukan di 
Balai Besar Laboratorium Kesehatan 
Makassar, dengan jumlah samper sebanyak 4 
jenis 
 
HASIL  
Identifikasi Sirup Lokal dan Non-lokal 
Berdasarkan Jenis Warna Sirup  

 
Tabel 5.1 

Identifikasi antara Sirup Lokal dan Non-lokal 
Berdasarkan Jenis Warna Sirup  

yang Beredar  di Pasar Tradisional Kota 
Makassar Bulan Agustus 2012 

 

Jenis 
Warna sirup 
  

Nama Sirup 

Non-lokal Lokal 

A B C D 

Merah TMS MS MS TMS 

Kuning MS TMS TMS MS 

Hijau TMS TMS TMS TMS 

Keterangan : TMS : tidak memenuhi syarat 
                       MS  : memenuhi syarat 

 
Adapun warna merah pada sampel 

sirup C juga merupakan hasil dari penggunaan 
zat pewarna Ponceau 4 R. Yang berarti 
keduanya menggunakan zat pewarna yang 
sama. Dari semua zat pewarna yang 
terdeteksi digunakan pada sampel, merupan 
zat pewarna yang diizinkan untuk digunakan 
dalam masyarakat, sehingga aman untuk 
dikonsumsi.  
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Analisis Kandungan Zat Pemanis  
 

Tabel 5.2 
Analisis Kandungan Zat Pemanis yang 
Digunakan antara Sirup Lokal dan Non-

lokal Melalui Uji Laboratorium yang 
Beredar di Pasar Tradisional Kota 

Makassar Bulan Agustus 2012 
 

 
Nama Sirup 

Pemanis  Non-lokal Lokal 

  A B C D 

Aspartame  - - - - 

Sakarin  MS MS MS MS 

Siklamat  - - - - 

Keterangan : TMS : tidak memenuhi syarat 
                       MS  : memenuhi syarat 

 
 
Analisis Kandungan Zat Pewarna  

 
Tabel 5.3 

Analisis Kandungan Zat Pewarna yang 
Digunakan antara Sirup Lokal dan Non-

lokal Melalui Uji Laboratorium yang 
Beredar di Pasar Tradisional Kota 

Makassar Bulan Agustus 2012 
 

 
Nama Sirup 

Pewarna Non-lokal Lokal 

  A B C D 

Kuning FCF  MS  -  -  -  

Ponceau 4 R  -  MS  MS  -  
Tartrazin  MS  -  -  -  
Methanil Yellow  -  -  -  -  

Rhodamin B  -  -  -  -  

Ponceau 4 R  -  MS  MS  -  

Tartrazin  MS  -  -  -  

Methanil Yellow  -  -  -  -  

Rhodamin B  -  -  -  -  

 
PEMBAHASAN  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
didapatkan empat merek sirup yang beredar di 
kota Makassar, yang memiliki jenis warna 
yang berbeda pada sampel sirup lokal maupun 
sirup non-lokal. Warna merah yaitu pada sirup 
non-lokal B dan sirup lokal C, untuk warna 
kuning yaitu pada sampel sirup non-lokal A 
dan sampel sirup lokal D. Sedangkan untuk 
warna hijau tidak ditemukan sampel sirup lokal 
yang berwarna hijau sehingga tidak dilakukan 

pengujian untuk perbandingannya dengan 
sampel sirup lokal.  

 
Kandungan zat pemanis  

Dilihat dari data pemakaiannya selama 
lima tahun dan peningkatan pemakaian 
pemanis buatan rata-rata sebesar 13,5%. 
Meningkatnya penggunaan pemanis buatan 
tersebut pula diliahat dampaknya, mengingat 
pemanis buatan seperti sakarin dan siklamat 
diduga dapat menimbulkan gangguan 
terhadap kesehatan apabila dikonsumsi 
secara berlebihan. Beberapa penelitian 
terhadap hewan percobaan menunjukkan 
bahwa konsumsi sakarin dan siklamat dapat 
menyebabkan timbulnya kanker kandung 
kemih (Cahyadi, 2009).  

Menurut penelitian yang dilakukan 
oleh National Academy of Science pada tahun 
1968, dinyatakan bahwa konsumsi sakarin 
oleh orang dewasa sebanyak 1 gram atau 
lebih rendah dapat mengakibatkan gangguan 
kesehatan. Kemudian, dalam penelitian yang 
lain juga disebutkan bahwa sakarin dapat 
mengakibatkan kanker pada hewan percobaan 
(Yuliarti, 2007).  

Sakarin banyak dipakai sebagai 
pengganti gula pada penderita kencing manis 
atau makanan yang berkalori rendah. 
Meskipun masih diperbolehkan sebagai 
pemanis bahan makanan di Amerika Serikat 
namun pemakaiannya sangat dibatasi. Pada 
pembungkus produk bahan pemanis yang 
mengandung sakarin harus dibubuhi kalimat 
peringatan: “pemakaian produk ini mungkin 
berbahaya bagi kesehatan anda. Produk ini 
terbukti mengandung sakarin yang dapat 
menyebabkan kanker pada hewan percobaan 
di laboratorium” (Luthana, 2008 dalam 
Simatupang, 2009).  

 
Kandungan Zat Pewarna  

Pewarna yaitu bahan tambahan 
makanan yang dapat memperbaiki atau 
memberi warna pada makanan. Sebenarnya 
tujuan penambahan pewarna untuk memberi 
kesan menarik bagi konsumen terhadap 
produk, sehingga meningkatkan nilai ekonomis 
dan nilai tambah, serta menyeragamkan 
penampilan, mengatasi perubahan warna 
selama penyimpanan, menutupi perubahan 
warna selama penyimpanan, menutupi 
perubahan selama proses pengolahan, selain 
itu harganya jauh lebih murah.  

Menurut Winarno (1997) dalam 
Elisabet (2009), yang dimaksud dengan zat 
pewarna adalah bahan tambahan makanan 
yang dapat memperbaiki warna makanan yang 



Media Gizi Pangan, Vol. XV, Edisi 1, 2013   Zat Pemanis, Pewarna, Sirup 
 

26 
 

berubah atau menjadi pucat selama proses 
pengolahan atau untuk memberi warna pada 
makanan yang tidak berwarna agar kelihatan 
lebih menarik.  

Berdasarkan hasil pemeriksaan 
laboratorium terhadap sampel sirup telah 
teridentifikasi tiga sampel positif mengandung 
zat pewarna sintetis dan satu sampel negatif 
mengandung zat pewarna sintetis. Dimana 
penentuan kandungan zat pewarna ini dilihat 
berdasarkan Rf standar dan Rf sampel yang 
telah dihitung setelah dilakukan uji pada 
sampel. Pewarna yang digunakan adalah 
pewarna buatan. Dalam pengujian yang 
dilakukan, diujikan 6 macam pewarna, 3 
pewarna yang dizinkan yaitu kuning FCF, 
Ponceau 4 R dan Tartrazin, serta 3 macam 
pewarna yang tidak diizinkan untuk digunakan 
yaitu Methanil Yellow, Rhodamin B dan Citrus 
red No.2. dalam pengujian yang dilakukan 
digunakan 2 warna sampel yaitu warna kuning 
berpaduan orange pada sampel A dan D, serta 
warna merah pada sampel B dan C. Untuk 
warna orange pada sirup non-lokal A 
merupakan perpaduan antara penggunaan zat 
pewarna kuning FCF dan Tartrazin sedangkan 
warna kuning pada sampel D merupakan 
pewarna alami dari sari buah sampel itu 
sendiri yang berarti tidak mengguanakan 
bahan pewarna yang diujikan. Untuk warna 
merah pada sirup non-lokal B merupakan hasil 
dari penggunaan zat pewarna Ponceau 4 R, 
adapun warna merah pada sampel sirup C 
juga merupakan hasil dari penggunaan zat 
pewarna Ponceau 4 R. Yang berarti keduanya 
menggunakan zat pewarna yang sama. Dari 
semua zat pewarna yang terdeteksi digunakan 
pada sampel, merupan zat pewarna yang 
diizinkan untuk digunakan dalam masyarakat, 
sehingga aman untuk dikonsumsi.  

Namun berdasarkan hasil observasi 
pada saat pengambilan sampel, semua 
sampel tersebut masing-masing telah 
mencantumkan penggunaan pewarna pada 
label produknya yang sesuai dari hasil uji.  

Bila dilihat dari penelitian yang 
dilakukan oleh Elisabet (2010) di Laboratorium 
Kesehatan Medan, dilakukan dengan 
menggunakan metode kromatografi kertas 
diperoleh hasil bahwa dari 20 sampel terdiri 
dari minuman sirup dan 10 sirup yang 
diperiksa bahwa sampel minuman 
mengandung pewarna sintetik. Dari hasil 
pemeriksaan yang sudah dilakukan dengan 
Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/1988. 
Hasil penelitian menunjukkan dari 20 sampel 
yang diperiksa, 20 sampel mengandung zat 
pewarna sintetik. 18 sampel mengandung zat 

pewarna yang diizinkan dengan 2 sampel 
mengandung zat pewarna yang tidak diizinkan. 
Adapun jenis zat pewarna yang diizinkan 
dalam minuman sirup dan sirup adalah 
Ponceau 4R, Sunset Yellow, dan Tartrazine, 
sedangkan zat pewarna yang tidak diizinkan 
yang dipergunakan pada minuman sirup dan 
sirup Pinguin merah adalah Ponceau 3R.  

Berbeda dengan hasil uji di Balai 
Besar Laboratorium Kesehatan Makassar 
yang telah dilakukan terhadap empat sampel 
sirup telah menunjukkan tiga sampel yang 
positif mengandung zat pewarna sintetik yang 
diizinkan dan satu sampel yang negatif 
mengandung zat pewarna. Adapun jenis zat 
pewarna yang diizinkan dalam sampel sirup 
adalah FCF Kuning, Tartrazine dan Ponceau 
4R, sedangkan zat pewarna yang tidak 
diizinkan yang dipergunakan pada sampel 
sirup tidak ditemukan setelah pengujian.  

Kuning FCF (Sunset Yellow) 
merupakan jenis pewarna jingga sintetik yang 
sangat mudah larut dalam air, dan 
mengahasilkan larutan jingga kuningan yang 
bisa digunakan pada produk fermentasi yang 
telah mengalami proses pemanasan. Pewarna 
ini bisa digunakan pada pembuatan sirup 
(orange squash), jelly orange, saus, dan pada 
bahan-bahan pangan lain yang mengandung 
warna kuning oranye dan kemerahan. 
Tartrazine merupakan pewarna kuning lemon 
yang umum digunakan sebagai pewarna 
makanan di Afrika, Swedia, dan Indonesia. Zat 
pewarna lain adalah Ponceau 4R, pewarna ini 
merupakan pewarna sintetis yang berwarna 
merah dengan kode warna CI (1975) No. 
16255 dan sangat umum digunakan untuk 
produk makanan yang telah dipanaskan 
setelah fermentasi dan produk makanan 
kalengan seperti buah pir, prem dan udang 
kalengan. Pewarna ini juga termasuk pewarna 
yang stabil dan hampir seluruh produk 
makanan yang memiliki penampilan warna 
merah menggunakan pewarna Ponceau 4R ini 
sebagai campuran.  

Penggunaan zat pewarna sintetis ini 
disenangi oleh produsen karena mempunyai 
variasi warna yang beragam dan mudah 
ditemukan di pasaran dengan harga yang 
relatif murah dan pemakaiannya lebih praktis 
daripada menggunakan pewarna alami. 
Menurut Cahyadi (2006) pemakaian bahan 
pewarna pangan sintetis dalam pangan 
walaupun mempunyai dampak positif bagi 
produsen dan konsumen, diantaranya dapat 
membuat suatu panagn lebih menarik, 
meratakan warna pangan, ternyata dapat 
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menimbulkan dampak negatif terhadap 
kesehatan manusia.  

Yuliarti (2007) menyatakan 
penggunaan Tartrazine yang berlebihan dapat 
menyebabkan reaksi alergi, selain dapat 
menyebabkan asma dapat pula menyebabkan 
hiperaktif pada anak. Sunset Yellow dapat 
mengakibatkan radang selaput lendir pada 
hidung, sakit pinggang, muntah-muntah dan 
gangguan pencernaan. Selain berpotensi 
memicu hiperaktivitas pada anak, Ponceau 4R 
dianggap karsinogenik (penyebab kanker) di 
beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, 
Norwegia, dan Finlandia. 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.  

Pemakaian zat pewarna sintetis dalam 
makanan dan minuman mempunyai dampak 
positif bagi produsen dan konsumen, 
diantaranya dapat membuat suatu makanan 
lebih menarik, meratakan warna makanan, 
mengembalikan warna bahan dasar yang telah 
hilang selama pengolahan ternyata dapat pula 
menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan 
bahkan memberikan dampak yang negatif bagi 
kesehatan konsumen.  

 
Unsur-unsur dalam Pelabelan  

Label memiliki kegunaan untuk 
memberikan informasi yang benar, jelas dan 
lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas 
maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai 
barang yang diperdagangkan. Dengan adanya 
label konsumen akan memperoleh informasi 
yang benar, jelas dan baik mengenai 
kuantitas, isi, kualitas mengenai barang/jasa 
beredar dan dapat menentukan pilihan 
sebelum membeli atau mengkonsumsi barang 
dan jasa.  

Dari hasil pengamatan, distribusi sirup 
menurut penggunaan label sirup yang beredar 
di kota makassar. Untuk sirup non-lokal A dan 
B pelabelan nama produk, komposisi, netto, 
nama dan alamat pabrik, tanggal kadaluarsa, 
nomor registrasi tercantum pada botol sirup, 
yang berarti keduanya memenuhi kriteria 
(100%). Adapun untuk sirup lokal C juga 
memenuhi kriteria pelabelan, sedangkan untuk 
sirup lokal D tidak memenuhi kriteria 20 %, 
yaitu nama dan alamat pabrik tidak 
dicantumkan.  

Penelitian lain yang pernah dilakukan 
oleh Nuralam Achmad (2009), selain 
permasalahan pemanis dan pewarna juga 
ditemukan bahwa ternyata sebagian besar 

sirup produksi rumah tangga yang ada di 
pasar tradisional kota Makassar memiliki 
nomor registrasi, tetapi tidak terdaftar di BPOM 
(ada 9 jenis sirup). Sedangkan yang memiliki 
nomor registrasi di BPOM Makassar hanya 
ada 2 jenis sirup. Padahal nomor registrasi itu 
penting bagi setiap produk makanan maupun 
minuman yang akan dijual ke masyarakat 
untuk menjamin keamanan produk tersebut. 
Selain nomor registrasinya juga ditemukan 
bahwa ada jenis sirup yang tidak 
mencantumkan tempat produksi atau alamat 
pabrik, barcode, volume dan bahkan ada yang 
tidak mencantumkan masa kedaluwarsanya 
(expired date), padahal hal ini wajib 
dicantumkan dalam kemasan produk pangan. 
Produk yang baik adalah yang memiliki waktu 
kedaluwarsa yang cukup panjang(sebaiknya 
lebih dari enam bulan).  

Produk-produk yang wajib 
mencantumkan batas kedaluwarsa antara lain 
aneka jenis susu, yang mengandung susu, 
kelapa dan asli olahannya, minyak dan lemak, 
margarin, produk telur, saos, minuman ringan 
tidak beralkohol, dan sari buah.  

Selain kedaluwarsa dalam label 
kemasan bisa ditemukan kandungan isi, 
termasuk zat aditif, yang digunakan dalam 
pembuatan atau persiapan pangan dalam 
kemasan. Bahan tambahan yang mesti 
dicantumkan dalam kandungan isi adalah 
untuk memperbaiki bau, rasa, konsistensi atau 
lama penyimpanan. Zat aditif yang lazim 
dikenal, biasanya digunakan untuk pewarna, 
pengawet dan pemanis misalnya, tidak semua 
zat yang dicampurkan ke dalam makanan baik 
dikonsumsi.  

Selain itu sebagian dari sirup tersebut 
tidak mencantumkan dengan jelas komposisi 
sirup tersebut. Biasanya label ini hanya 
mencantumkan bahwa sirup tersebut 
mengandung pemanis, akan tetapi tidak 
disebutkan jenis maupun kadar dari pemanis 
tersebut. Padahal dalam label kemasan itu 
bisa ditemukan kandungan isi, yaitu semua 
subtansi, termasuk zat aditif, yang digunakan 
dalam pembuatan atau persiapan pangan 
dalam kemasan. Informasi tentang bahan itu 
disusun dari yang persentasenya tertinggi 
hingga terendah.  

Selain hal-hal yang di atas, hal yang 
paling penting di antara semuanya adalah 
sertifikasi halal yang untuk Indonesia yang 
sebagian penduknya muslim pada sampel 
sirup yang diteliti ada 8 sampel yang tidak 
mencantumkan halal pada labelnya. 
Semestinya, produk makanan atau minuman 
yang beredar di Indonesia khususnya 
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Makassar, harus ada sertifikasi halal seperti 
dicantumkan pada labelnya. Kehalalan ini 
sebaiknya tidak terbatas pada bahannya saja, 
tetapi juga pemprosesnya. Dengan begitu 
kehalalan mencerminkan tingkat sanitasdi dan 
higiene optimal produk. Untuk bisa 
mencantumkan label halal ini, produsen harus 
melalui serangkaian prosedur dan audit yang 
meliputi tim dari Badan POM, Departemen 
Agama, dan MUI.  

Cara paling mudah untuk 
mendapatkan produk kemasan yang aman 
dan sehat adalah memperhatikan 3 informasi 
pokok, yakni kemasan produk, label produk, 
dan daftar pada Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM) atau Departemen 
Kesehatan. Berdasarkan peraturan pemerintah 
No. 69 tahun 1999 tentang label makanan/ 
minuman dan iklan makanan yaitu; nama 
produk, daftar bahan yang digunakan, berat 
bersih atau isi bersih, nama atau alamat pihak 
yang memproduksi atau memasukan pangan 
ke dalam wilayah Indonesia, serta masa 
kedaluwarsa. Keterangan pada label 
makanan/ minuman bertujuan dan angat 
membantu konsumen pada saat memilih dan 
menggunakannya. Komposisi yang terkandung 
dalam makanan/ minuman tersebut misalnya, 
memberikan informasi kepada konsumen apa 
saja bahan yang digunakan untuk membuat 
produk tersebut. Mungkin saja salah satu 
bahannya termasuk yang perlu kita hindari, 
sehubungan dengan penyakit atau alergi.  

Orang-orang yang menderita 
hipertensi sebainya memilih produk yang 
rendah natrium (sodium). Penderita diabetes 
millitushendaknya memilih produk yang rendah 
gula, khusunya gula pasir, glukosa, fruktosa 
dan madu. Beberapa produk bahkan memberi 
peringatan bagi orang yang alergi terhadap 
bahan kimia tertentu. Tertulis “fenilketorunik: 
mengandung fanilanin” merupakan peringatan 
kepada penderita fenilketonuria, agar tidak 
mengkonsumsi produk tersebut karena 
mengndung fenilanin yang berasal dari 
pemanis aspartam.  

Mengingat label adalah alat 
menyampaikan informasi, sudah selayaknya 
informasi yang termuat pada label adalah 
sebenar-benarnya dan tidak menyesatkan. 
Hanya saja, mengingat label juga berfungsi 
sebagai iklan, disamping sudah menjadi sifat 
manusia untuk mudah jatuh dalam kekhilafan 
dan berbuat “kecurangan” baik yang disengaja 
maupun yang tidak disengaja, maka perlu 
dibuat rambu-rambu yang mengatur. Dengan 
adanya rambu-rambu ini diharapkan fungsi 

label dalam memberi “rasa aman” pada 
konsumen dapat tercapai.  

 
Keamanan Sirup Berdasarkan Zat Pemanis 
dan Zat Pewarna  

Keamanan sirup dalam artian ini 
adalah bahan tambahan makanan yang 
digunakan dalam penelitian masih aman untuk 
dikonsumsi. Dalam penelitian ini, menunjukkan 
bahwa keamanan sirup lokal dan sirup non-
lokal untuk dikonsumsi berdasarkan zat 
pemanis dan zat pewarna yang digunakan. 
Untuk sirup non-lokal A dan B zat pemanis dan 
zat pewarna yang terkandung di dalamnya 
telah memenuhi syarat sehingga aman untuk 
dikonsumsi. Sedangkan untuk sirup lokal C zat 
pemanis dan zat pewarnanya juga memenuhi 
syarat, untuk sirup lokal D tidak menggunakan 
zat pewarna buatan tetapi warna sirupnya 
merupakan warna alami dari sari buah sirup itu 
sendiri yang berarti juga memenuhi syarat, 
begitu pula untuk zat pemanis yang 
terkandung didalam sirup lokal D telah 
memenuhi syarat, sehingga aman untuk 
dikonsumsi. Sekalipun penggunaannya 
diizinkan, pemanis buatan sakarin dan juga 
bahan kimia yang lain sesuai peraturan 
penggunaannya harus dibatasi. Alasannya, 
meskipun pemanis buatan tersebut aman 
dikonsumsi dalam kadar yang kecil, tetap saja 
dalam batas-batas tertentu akan menimbulkan 
bahaya bagi kesehatan manusia maupun 
hewan yang mengonsumsinya.  

Adapun bahan tambahan lainnya yang 
digunakan adalah zat pewarna FCF Kuning, 
tartrazine dan Ponceau 4R. Meskipun bahan 
pewarna tersebut diizinkan, kita harus selalu 
berhati-hati dalam memilih makanan yang 
menggunakan bahan pewarna buatan karena 
penggunaan yang berlebihan tidak baik bagi 
kesehatan. Oleh karena itu, kita harus berhati-
hati dalam memilih makanan yang mempunyai 
warna sangat menarik karena ada oknum 
pedagang yang masah menggunakan 
pewarna tekstil untuk membuat makanan. Jadi 
jangan hanya tertarik pada warnanya tetapi 
ingatlah dampak negatifnya.  
 
Perbandingan Sirup Berdasarkan Zat 
Pemanis dan Zat Pewarna  

Perbandingan sirup dalam hal iniyaitu 
berdasarkan kadar zat pemanis yang 
digunakan serta jenis zt pewarna yang 
digunakan. Adapun hasil yang didapatkan 
yauti untuk sirup non-lokal A dan B zat 
pemanisnya yaitu 5,12 mg/kg dan 19,86 
mg/kg. Sedangkan untuk sirup lokal C dan D 
kandungan zat pemanisnya yaitu 7,95 mg/kg 
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dan 9,79 mg/kg. Kandung zat pemanis yang 
digunakan tidak melebihi kadar penggunaan 
yang diizinkan yaitu 300 mg/kg. Adapun zat 
pewarna yang digunakan untuk sirup non-lokal 
A yaitu Kuning FCF dan Tartrazine, sirup non-
lokal B yaitu Ponceau 4R. Untuk sirup lokal C 
zat pewarna yang digunakan juga Ponceau 
4R, sedangkan untuk sirup lokal D tidak 
menggunakan zat pewarna yang diujikan 
tetapi merupakan pewarna alami dari seri buah 
sirup tersebut. Zat pewarna yang digunakan 
untuk setiap sampel juga merupakan zat 
pewarna yang diizinkan untuk digunakan.  

Batas maksimum penggunaan 
siklamat adalah 500 mg – 3 g/kg bahan, 
sedangkan untuk sakarin adalah 50 – 300 
mg/kg bahan. Kedua hanya boleh digunakan 
untuk makanan rendah kalori, namun masih 
dibatasi tingkat konsumsinya sebesar 0,5 
mg/kg berat badan perhari. Sedangkan bagi 
penderita diabetes militus/ diet rendah kalori 
menurut ketentuan mengkonsumsi setiap hari. 
Penggunaan zat pewarna hendaknya dibatasi 
karena meskipun relatif aman, penggunaannya 
dalam jumlah yang besar tetap dapat 
membahayakan kesehatan konsumen. 
Beberapa jenis pewarna makana yang harus 
dibatasi penggunaannya di antaranya 
amaranth, allurah merah, citrus merah, 
caramel, erithrosin, indigotine, karbon hitam, 
ponceau SX, fets rgeen FCF, chocineal dan 
kurkumin.  

Pada intinya penggunaan Bahan 
Tambahan Makanan yang telah terbukti aman 
sebenarnya tidak membahayakan kesehatan. 
Namun demikian, penggunaannya dalam dosis 
yang terlalu tinggi atau melebihi ambang yang 
diizinkan mungkian akan menimbulkan 
problem kesehatan yang serius.   

 
KESIMPULAN  
1. Sirup yang digunakan yang ada di pasaran 

adalah sirup yang berwarna merah dan 
kuning 

2. Semua sampel mengandung zat pemanis 
yang diizinkan yaitu pemanis sakarin 
dengan kadar yang masih diperbolehkan.  

3. Semua sampel mengandung zat pewarna 
yang diizinkan yaitu FCF kuning, 
Tartrazine dan Ponceau 4R.  

4. Semua jenis sirup mengandung zat 
pemanis dan zat pewarna, dimana sirup 
lokal lebih aman dibandingkan sirup non-
lokal.  

 
SARAN  
1. Kepada masyarakat agar lebih berhati-hati 

dalam memilih/membeli produk-produk 

yang dikonsumsinya dan hendaknya juga 
memperhatikan atau membaca label 
makanan dan minuman yang dibeli, 
mengingat banyaknya penggunaan bahan 
tambahan makanan yang berbahaya.  

2. Diharapkan kepada instansi terkait 
khususnya BPOM untuk tetap 
mengadakan pembinaan, pengawasan, 
serta evaluasi secara berkala kepada 
produsen sirup mengenai penggunaan 
bahan tambahan sintetik pada produk 
sirup yang dihasilkan, seperti zat pemanis 
dan zat pewarna maupun bahan kimia 
yang lainnya.  

3. Bagi peneliti berikutnya agar melakukan 
penelitian lanjut lebih banyak warna sirup 
lainnya.  
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