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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kecenderungan masyarakat untuk kembali ke alam (back to nature) serta 

harga-harga obat yang semakin mahal mengakibatkan turunnya daya beli 

masyarakat, membuat semakin meningkatnya penggunaan bahan alam, baik 

sebagai obat maupun tujuan lain. Obat tradisional dan tanaman obat banyak 

digunakan masyarakat menengah ke bawah. Sementara ini banyak orang 

beranggapan bahwa penggunaan tanaman obat atau obat tradisional relatif aman 

bila dibandingkan dengan obat sintetis. (Oktora, 2006). 

Obat tradisional telah diterima secara luas di hampir seluruh negara di 

dunia. Di negara-negara sedang berkembang sebagian besar penduduknya masih 

terus menggunakan obat tradisional terutama untuk kebutuhan pemenuhan 

kesehatan. Menurut resolusi Promoting the Role of Traditional Medicine in 

Health System: Strategy for the African Region, sekitar 80% masyarakat di 

negara-negara WHO di Afrika menggunakan obat tradisional untuk keperluan 

kesehatan. Beberapa negara region Afrika melakukan pelatihan obat tradisional 

kepada farmasis, dokter, dan para medik (Sampurno, 2007) 

Ada beberapa faktor pendorong terjadinya peningkatan penggunaan obat 

tradisional di negara maju. Yaitu usia harapan hidup yang lebih panjang pada saat 

prevalensi penyakit kronik meningkat, adanya kegagalan pada penggunaan obat 

modern untuk penyakit tertentu diantaranya kanker, serta semakin luas akses 

informasi mengenai obat tradisional di seluruh dunia. (Oktora, 2006) 

  Obat tradisional merupakan warisan budaya bangsa yang perlu terus 

dilestarikan dan dikembangkan untuk menunjang pembangunan kesehatan 

sekaligus untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Produksi dan penggunaan 

obat tradisional di Indonesia memperlihatkan kecenderungan terus meningkat. 

Perkembangan ini telah mendorong pertumbuhan usaha di bidang obat tradisional, 

mulai dari usaha budidaya tanaman obat dan usaha industri obat tradisional. 

Bersamaan itu upaya pemanfaatan obat tradisional dalam pelayanan kesehatan 

formal juga terus digalakkan melalui berbagai kegiatan uji klinik kearah 
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pengembangan fitofarmaka (Ditjen POM, 1999). Meningkatkan produksi, 

peredaran dan penggunaan obat tradisional, di sisi lain dicemari oleh beredarnya 

obat tradisional yang tidak terdaftar, obat tradisional yang mengandung bahan 

kimia obat atau mengandung bahan-bahan berbahaya lainnya serta obat tradisional 

yang tidak memenuhi persyaratan mutu. Peredaran dan penggunaan obat 

tradisional seperti ini selain sangat membahayakan kesehatan atau jiwa konsumen 

juga merusak citra obat tradisional secara keseluruhan. 

Jamu adalah sebutan untuk obat tradisional dari Indonesia. Belakangan ini 

populer dengan sebutan herba atau herbal. Jamu dibuat dari bahan-bahan alami, 

berupa bagian dari tumbuhan seperti rimpang (akar-akaran), daun-daunan dan 

kulit batang, buah. Ada juga menggunakan bahan dari tubuh hewan, 

seperti empedu kambing atau tangkur buaya. Jamu biasanya terasa pahit sehingga 

perlu ditambah madu sebagai pemanis agar rasanya lebih dapat ditoleransi 

peminumnya. Di berbagai kota besar terdapat profesi penjual jamu gendong yang 

berkeliling menjajakan jamu sebagai minuman yang sehat dan menyegarkan.  

Menurut data Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), sampai 

tahun 2007 terdapat 1.012 industri obat tradisional yang memiliki ijin usaha 

industri yang terdiri dari 105 industri berskala besar dan 907 industri berskala 

kecil. Karena banyaknya variasi sediaan bahan alam, maka untuk memudahkan 

pengawasan dan perizinan, badan POM (2004) mengelompokkan dalam sediaan 

jamu, sediaan herbal terstandar dan sediaan fitofarmaka. Persyaratan ketiga 

sediaan  berbeda yaitu untuk jamu pemakaiannya secara empirik berdasarkan 

pengalaman, sediaan herbal terstandar bahan bakunya harus distandarisasi dan 

sudah diuji farmokologinya secara eksperimental, sedangkan sediaan fitofarmaka 

sama dengan obat modern bahan bakunya harus distandarisasi dan harus melalui 

uji klinik 

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya akibat penggunaan obat 

tradisional yang disemari bahan kimia obat tersebut, Badan POM (2003) telah 

memberikan peringatan keras kepada produsen yang bersangkutan dan 

memerintahkan untuk menarik produk serta memusnahkannya, membatalkan 

nomor pendaftaran produk bahkan mengajukannya ke pengadilan. Sebelumnya 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Herba
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Herbal&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Rimpang
http://id.wikipedia.org/wiki/Empedu
http://id.wikipedia.org/wiki/Madu
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jamu_gendong&action=edit&redlink=1
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juga pemerintah telah menetapkan Permenkes RI no. 246/Menkes/Per/V/1990 

tentang izin industri obat tradisional dan pendaftaran obat tradisional, dimana 

pada pasal 33 menjelaskan tentang syarat-syarat penandaan yang tercantum pada 

pembungkus, wadah, etiket, atau brosur jamu tradisional yang harus dipatuhi oleh 

industri jamu tradisional.        

Selain itu jamu juga diproduksi di pabrik-pabrik jamu oleh perusahaan 

besar seperti Jamu Air Mancur, Nyonya Meneer atau Djamu Djago, dan dijual di 

berbagai toko obat dalam kemasan sachet. Masyarakat mengenal jamu sebagai 

obat tradisional yang efektif, murah dan sudah digunakan sejak turun menurun. 

Namun saat ini ditemukan adanya unsur kimia tambahan di dalam suatu jamu 

untuk memperkuat efek jamu tersebut, antara lain adalah fenilbutason dan 

paracetamol pada jamu asam urat. Fenilbutason merupakan obat anti inflamasi 

yang kuat, tetapi efek samping yang dihasilkan pada penggunaan berlebih sangat 

berbahaya. Sementara itu khasiat dari paracetamol adalah analgetis dan antipiretis, 

tetapi tidak anti radang. Dewasa ini pada umumnya dianggap sebagai zat anti 

nyeri yang paling aman, juga untuk swamedikasi. Peneliti mangambil sampel obat 

fenilbutason dan paracetamol karena BPOM menyebutkan jamu asam urat sering 

ditambahkan fenilbutason dan paracetamol. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui adanya unsur kimia tambahan pada jamu asam urat yang beredar di 

pasaran dengan metode eksperimental menggunakan KLT-Densitometri. 

Berdasarkan hasil pengawasan obat tradisional melalui sampling dan 

pengujian laboratorium Tahun 2007, Badan POM telah memerintahkan untuk 

menarik dari peredaran pada Tahun 2007 sebanyak 54 (lima puluh empat) item 

produk obat tradisional yang dicampur dengan Bahan Kimia Obat Keras yaitu 

Sibutramin Hidroklorida, Sildenafil Sitrat, Siproheptadin, Fenilbutason, Asam 

Mefenamat, Prednison, Metampiron, Teofilin, dan obat Parasetamol. 

Penelitian bahan kimia obat dalam sediaan jamu asam urat belum pernah 

dilakukan di kota Malang, sehingga penulis tertarik untuk penelitian di kota 

Malang tersebut. Klojen salah satu kecamatan yang ada di kota Malang banyak 

dijumpai toko jamu dan masyarakat di kecamatan Klojen cenderung 

menggunakan pengobatan secara tradisional, di antaranya mengkonsumsi jamu. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jamu_Air_Mancur
http://id.wikipedia.org/wiki/Nyonya_Meneer
http://id.wikipedia.org/wiki/Djamu_Djago
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Dikarenakan adanya penggunaan obat tradisional yang diduga mengandung 

bahan kimia obat, peneliti tertarik untuk melakukan uji identifikasi bahan kimia 

obat dalam jamu asam urat dengan KLT Densitometri. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah jamu asam urat yang beredar di Kecamatan Klojen, Kota Malang 

mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya Bahan Kimia 

Obat (BKO) dalam jamu. Antara lain Paracetamol dan Fenilbutazon dalam 

sediaan jamu asam urat yang beredar di kecamatan Klojen, Kota Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Untuk mengetahui adanya kandungan bahan kimia obat dalam jamu asam 

urat, sehingga konsumen agar lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi obat 

tradisional. 
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