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::============~=========================================== 

Pemilihan zat war'na untuk makanan, minuman milUpUI1 
kosmet1k harus dilakukan dengan cermat sebab tidak semua 
zat war-na aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Ada bebera
pa dlantar-anya yang dapat menimbulkan kanker atau ~.f.!n.JSd· 

kan pada ginjal. Dieh karena itu Pemer5.ntah telah me'la-' 
rang beber-apa zat warna yang berbahaya bagl masyarakdt 
melalui PERMENKES RI No.722 tahun 1988, vai~u diantar~n~~' 
'::~fTlar-anth, Ponceau 3R, Ponceau :3X, OrarH1P 55, (j,';!" :,)A8, 
sedangkan yang diperbolehkan adaL.ih r;"(J"1 ('dU 4R. 

Amaldnth dan Ponceau 4R adalah 7 senyawa yang 
'!;'··',.ldkdli 1 ",omer satu sama lai.n. RUIlHJ"i jl imia kedudllya 
sama hanya saja terdapat perbedaan pada letak sebuah 
'iugus sulfonat. Dari tinjauan rumus kin,ia ini diped<ir'a
kan bahwa baik amaranth maupun poncE-au 4R memberikan 
pfpl- f,'lrmdkologis yang sama. Amaranth telah rlil;;.r;~ny 

penggunaannya karena dlduga dapat meny~h~bkan terjad1nya 
~an~er pada kandung kemih tikus. 01eh ~arena itu akan 
·'dlllJ.lt hprdldsan ~l.rdny<il Jika cjild~,ul<.J'i •. lldl.u 1l.J1 HlUI.<JUI,' 

Illsitas tldak hanya padd amaranth SdJd melainkan juga 
pada ponceau 4R. Hal ini penting artinya untuk meninjau 
III ar,'I apa\.. ah memang bena!'" ponc:eau 4R t i rl'lk ~lI>r tlah,iya 
<l1'0I1111.j dll-unSUmsl. oll?h lfJanUSld. 

11enurut Rinkus dkk. kebanyakan senyawa azo memi'
li~i sifat mutagenik dan karsinogenik, utamanya senyawa 
dzrJrl,dtnl. Ser1angkan jika ditinjau r1ari rllffHjC, l<im.ii-lI1y.'I, 
lId II· "IIldr dill/I IIldUpUI1 PUll! !:!dU 4H tpr"ld~-,lj~ ·.t!lly'd\fJd i:ll!)f",J f 

tul. (llph k,lrena itu kpr!uanya p.]tut rI'I III' ltjdl. ,>phlll).)1 

ser'ldV'd farlg dapat menyebabkan ter·Jadiflya kanker. 
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Pada penelitian ini telah dilakukan UJl mutageni
sitas pada amaranth dan ponceau 4R dengan menggunakan uji 
unsch~dul~d DNA synthesis pada suatu kultur hRpatosit 
Ilku·.,. f't.'Jllllihdn IlHPdtusit dldd~.drkdll PdtJd k!:::'LJututldll 
untuk mpmptabol isme amaranth dan pnnCPdl1 '1R hinr,;)()d men J.,' 

dl metabolit aktif yang akan met'1gadakdn lkdtan dengall 
DNA. Tc->r-jadinya kerusakan pada DNA lni mE'mbllClt sel rTll:'f](Jd 
dakan mekanisme perbaikan yang membutuhkan timidin 
sebagai bahan bakunya. Pada medium kultur jaringan telah 
dipersiapkan timidin r~dioaktif yang menggunakan tritiurTl 
(H3) sebagai sumber keradioaktifannya. Dengan demikian 
besarnya kerusakan pada DNA yang terjadi dapat dilihat 
dari seberapa ban yak timidin radioaktif yang dimasukkan 
kedalam sel sehingga besarnya kerusakan yang terjadi 
sebanding dengan banyaknya timid in yang berada dalam 
sel.Bal·'yaknya timidin radioaktif yang bE>rada ddlam "iF! I 
dipantau dengan menggunakan Liquid Scintillation Counter. 

Pada penelitian ini, kultur hepatosit mendapatkan 
4 perlakuan d~n dibagi dalam kelompok~kelompok yaitu 
kelompol< 1 sebagai kontrol digunakan nH:'djufO saja, kfdorn 
pok 2 hidrazin He) sebagai pembanding (kontrol poSitlf), 
kelompoy 3 amaranth dan kelompok 4 ponceal..l 4R sebdY,1l 
senyawa uji. Masing-masing kelompok ~.?c:uali kuntnl1 
11111\1.11 ddldm:5 kdrj,H ddll rna""illtJ fIlel':.,) '''.! ~dd,H dJld"ul-,J\' 
rppllkasi sebanyak 6 kali. 

Dari hasil percobaan yang telah dilakukan terbuktl 
bahwa amaranth menunjukkan sifat mutagenik, sedangl-an 
ponceau 4R tidak. Oleh karena itu disarankan untuk pene
litian selanjutnya agar dapat ditinjau mekanisme jalur 
mutagenisitas kedua senyawa tersebut. 
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