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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Jagung merupakan komoditas pertanian yang dominan digunakan sebagai 

bahan baku, baik untuk konsumsi manusia maupun sebagai pakan ternak. Selain 

dikonsumsi sebagai pengganti nasi, jagung juga biasa digunakan dalam bentuk 

tepung jagung yang biasa disebut tepung maizena. Berdasarkan BPS, produksi 

jagung tahun 2018 adalah sebanyak 30,05 juta ton.  

Banyaknya konsumsi jagung di Indonesia juga menyebabkan limbah 

tongkol jagung. Tongkol jagung yang tidak dapat dikonsumsi akan dihancurkan 

dengan proses pembakaran sehingga menyebabkan polusi udara (Anukam, et al., 

2017). Dengan alasan tersebut maka diperlukan penanganan untuk limbah 

konsumsi jagung yang berupa pengolahan atau pemanfaatan. 

Rhodamin B merupakan pewarna yang biasa digunakan pada industri 

tekstil, kertas, dan kosmetik. Namun, rhodamin B terkadang disalahgunakan pada 

produk pangan dan berpotensi menyebabkan keracunan, iritasi, heart failure, 

hingga kanker. Pada penggunaan rhodamin B sebagai pewarna, selain berbahaya 

bagi tubuh juga berbahaya bagi lingkungan karena limbah zat warna tersebut 

bersifat non-biodegradable (Purnamawati dan Budi, 2014). Penelitian tahun 2009 

yang dilakukan oleh Misran, dan penelitian pada tahun 2014 yang dilakukan oleh 

Hening dan Budi, digunakan kulit biji kakao sebagai adsorben rhodamin B. 
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Beberapa produsen, karena ketidaktahuan ataupun kesengajaan, 

menggunakan bahan yang dilarang untuk pangan, termasuk rhodamin B. 

Rhodamin B biasa ditemukan pada sirup jajanan, kerupuk, saus dan terasi merah. 

Cahyadi (2012) menyatakan bahwa terdapat 5 dari 25 sampel makanan yang positif 

mengandung rhodamin B pada penelitiannya di Bandung tahun 2012. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hening dan Budi (2009), digunakan 

asam nitrat sebagai aktivator adsorben organik yang dibuat dari kulit biji kakao. 

Larutan asam digunakan sebagai aktivator karena efektif dalam meningkatkan 

kapasitas adsorbsi. Aktivator digunakan untuk mengaktivasi adsorben dengan cara 

menghilangkan zat pengotor dan ion logam yang menutupi pori-pori tepung biji 

kakao sehingga daya serap kulit biji kakao meningkat. Penelitian lainnya yang 

dilakukan oleh Dewi (2005), digunakan asam nitrat untuk mengaktivasi adsorben 

yang terbuat dari kulit singkong dan menghasilkan kapasitas adsorbsi yang lebih 

besar. 

Dari penelitian tersebut diketahui bahwa kulit biji kakao dapat 

mengadsorbsi zat warna karena adanya selulosa yang terkandung di dalamnya. 

Kandungan selulosa pada kulit biji kakao adalah 36.23%. Selain biji kakao, salah 

satu limbah bahan pangan lainnya yang mengandung banyak selulosa adalah 

jagung. Terdapat beberapa jenis jagung di Indonesia yaitu dent maize, floury maize, 

flint maize, popcorn maize, dan sweet maize.  Kandungan selulosa yang berbeda 

dari beberapa jenis jagung tersebut dapat memengaruhi kemampuan adsorbsi 

tepung tongkol jagung. Tongkol jagung yang tidak bisa dikonsumsi ataupun biasa 
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digunakan oleh masyarakat Indonesia tersebut memiliki selulosa sebanyak 40-44% 

(Zugenmaier, 2008; Pointner, 2014). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pemanfaatan limbah tongkol jagung sebagai bahan pembuatan adsorben zat 

warna rhodamin B diharapkan merupakan salah satu cara untuk mengurangi 

limbah pangan. Penggunaan rhodamin B dilarang digunakan untuk produk 

makanan namun beberapa produsen menggunakannya untuk menarik minat 

pembeli. Pada penggunaan rhodamin B oleh industri, zat warna tersebut akan 

meninggalkan limbah yang berbahaya bagi tubuh maupun lingkungan. 

Pemanfaatan bahan biomaterial dari limbah pangan, pertanian maupun 

perkebunan, merupakan salah satu alternatif untuk digunakan sebagai adsorben zat 

warna rhodamin B. Penggunaan adsorben rhodamin B yang dibuat dari tongkol 

jagung ini diharapkan dapat berperan sebagai uji awal untuk mengetahui 

keberadaan zat warna tersebut dalam produk pangan guna menghindari bahaya 

yang dapat disebabkan bagi kesehatan tubuh. Namun dalam pembuatan adsorben 

tongkol jagung belum diketahui jenis jagung dan suhu pengeringan jagung, serta 

jenis dan jumlah aktivator yang tepat dalam pembuatan adsorben tongkol jagung. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. 
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1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memanfaatkan limbah 

pangan tongkol jagung sebagai adsorben zat warna rhodamin B. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan jenis jagung terbaik dalam pembuatan adsorben zat warna 

rhodamin B. 

2. Menentukan suhu terbaik dalam pembuatan adsorben zat warna rhodamin 

B. 

3. Menentukan jenis dan jumlah aktivator terbaik dalam pembuatan adsorben 

zat warna rhodamin B. 

4. Mengetahui kemampuan adsorbsi adsorben zat warna rhodamin B yang 

dibuat dari tongkol jagung.  


