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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu sumber alam yang memegang peranan penting dalam kehidupan 

umat manusia adalah tumbuh-tumbuhan. Sumber alam ini dapat digunakan 

sebagai obat dan hal ini sudah dilakukan oleh masyarakat sejak jaman dahulu 

sebagai bahan obat tradisional atau yang lebih dikenal dengan jamu. Menurut 

peraturan pemerintah No.72 tahun 1998 tentang sediaan farmasi dan alat 

kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat 

tradisional dan kosmetik. 

Obat tradisional atau jamu merupakan bahan atau ramuan bahan yang 

berupa bahan mineral, bahan tumbuhan, bahan hewan, sediaan sarian (galenik), 

atau campuran daari bahan tersebut secara turun-temurun telah digunakan untuk 

pengobatan berdasarkan pengalaman (UU RI nomer 23 tahun 1992 tentang 

kesehatan). Industri obat tradisional harus membuat obat tradisional sedemikian 

rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhu persyaratan yang 

tercantum dalam dokumentasi izin edar (registrasi) dan tidak menimbulkan resiko 

yang membahayakan penggunanya karena tidak aman, mutu rendah dan tidak 

efektif (Badan POM 2011). 

Jamu bisa dimanfaatkan untuk obat luar dan dalam yang harus diminum. 

Obat luar bisa dioles, digosok, direndam, atau di tempel. Image jamu biasanya bau 

yang tidak enak dan rasanya pahit. Khasiat jamu dipercaya sejak zaman dahulu. 

Jamu menggunakan bermacam-macam tumbuhan yang diambil dari alam dan efek 

sampingnya relative lebih kecil dibanding obat medis.  

Akhir-akhir ini dalam memelihara dan menjaga kesehatan, masyarakat 

cenderung kembali ke alam (back to nature) sehingga sekarang banyak sekali 

yang kembali menggunakan jenis obat tradisional atau jamu yang beredar di 

pasaran. Namun disayangkan, jamu yang merupakan ikon Indonesia yang 

seharusnya hanya berisi simplisia tanaman, saat ini banyak ditemukan 

mengandung bahan kimia obat. 
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Berdasarkan Permenkes Nomor: 246/ Menkes/ Per/ V/ 1990, obat 

tradisional tidak boleh mengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang 

berkhasiat obat, serta bahan yang tergolong obat keras atau narkotika, hewan atau 

tumbuhan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Badan POM menemukan ratusan jenis jamu yang 

seharusnya masuk dalam public warning Badan Pengawasan Obat dan Makanan 

(Badan POM), masih beredar bebas di pasaran sebanyak 165 jenis produk jamu 

yang dicampur BKO dan 56 jenis diantaranya. BKO yang ditemukan tersebut 

antara lain adalah fenilbutason, deksametason, CTM, parasetamol, ibuprofen, 

furosemid, piroksikam, teofilin, prednisone, kafein, natrium diklofenak, dan asam 

mefenamat.  Penggunaan BKO yang tidak tepat dan dosis yang tidak sesuai dapat 

menyebabkan berbagai efek samping seperti iritasi saluran cerna, kerusakan 

hati/ginjal, gangguan penglihatan dan ritmik irama jantung (Anonim, 2010) 

Jamu asma saat ini sangat mudah di dapatkan dipasaran sehingga hal ini 

dijadikan peluang bagi beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan dengan 

merugikan orang lain. Yakni dengan mengklaim produk jamu sesak nafas mereka 

lebih berkhasiat, padahal mereka menambahkan bahan kimia obat (BKO) dalam 

produk jamu tersebut. Sudah berkali-kali Badan POM menemukan dan 

memerintahkan untuk ditarik dari peredaran, sampai saat ini masih saja beredar. 

Di Indonesia obat tradisional masih banyak mengandung BKO karena obat 

tradisional di Indonesia merupakan produk OTC (over the counter) sehingga 

konsumen dapat menggunakan setiap saat.  

Bila pada obat tradisional terdapat BKO, maka penggunaan yang terus 

menerus akan menimbulkan resiko yang membahayakan kesehatan tubuh. BKO 

yang di tambahkan ke dalam jamu asma yaitu teofilin dan prednison. Teofilin 

adalah bronkodilator yang digunakan untuk pasien asma dan penyakit paru 

obstruktif yang kronik, namun tidak efektif untuk reaksi akut pada penyakit paru 

obstruktif kronik. Teofilin merupakan salah satu obat utama untuk pengobatan 

asma akut maupun kronik. Efek samping teofilin antara lain denyut jantung 

meningkat, berdebar-debar, mual-muntah, sakit kepala, gangguan tidur, gangguan 

irama jantung, kejang, gangguan sistem syaraf pusat, takikardia, takiaritmia, dan 

gangguan alat cerna. Teofilin  harus diberikan secara hati-hati pada penderita 
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epilepsi, gangguan ritme jantung, dan penyakit hati. Penggunaan teofilin harus lah 

berhati-hati karena batas keamanan dosis yang cukup sempit. Dosis terapi dapat 

dicapai pada kadar 10-20 mg/lt, namun efek samping juga sudah muncul pada 

kadar tersebut dan lebih berat lagi pada kadar diatas 20 mg/lt. Salah satu BKO 

pada jamu asma adalah prednisone. Prednisone adalah obat golongan 

kortikosteroid utamanya digunakan untuk mengatasi radang, beberapa penyakit 

peradangan yang kerap diobati dengan kortikosteroid adalah asma, radang 

rematik, radang usus, dll. Selain itu, obat ini juga digunakan pada penyakit 

gangguan sistem kekebalan tubuh, seperti berbagai jenis alergi, dan 

lupus. Penggunaan obat yang hanya dapat diresepkan oleh dokter ini dapat 

menyebabkan moon face, gangguan pencernaan, gangguan tulang dan otot, 

osteoporosis, gangguan hormon, depresi, insomnia, glaukoma, gangguan 

keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh, golongan kortikosteroid digolongkan 

sebagai obat keras atau obat yang hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. 

Masyarakat diminta waspada terhadap perdagangan produk jamu yang 

berbahan kimia obat karena peredarannya semakin marak dengan di temukannya 

beberapa obat tradisional yang dicampur dengan bahan kimia obat. Selain 

merusak citra perjamuan dan obt-obat tradisional Indonesia yang menggunakan 

bahan-bahan alami, jamu yang di buat dari bahan kimia obat dengan dosis yang 

tidak terkira juga bisa mengancam jiwa konsumen itu sendiri.  

Selain kemungkinan adanya toksisitas intrinsik yang dimiliki oleh 

beberapa tanaman obat dalam ramuan Obat Tradisional kemungkinan adanya 

pencemaran zat-zat yang toksik seperti logam berat dan jamur (aflatoksin), dan 

penambahan secara ilegal bahan kimia obat, merupakan faktor yang berperan 

dalam keamanan Obat Tradisional (Marcus dan Grollman, 2002; De Smet2004). 

Pada saat ini perkembangan-perkembangan peredaran obat tradisional 

yang semakin tidak terkendali. Ada penyimpangan yang dilakukan pelaku usaha 

yang tidak bertanggung jawab. Contohnya saja pemalsuan obat tradisional yang 

tidak sesuai dengan komposisi aslinya sehingga menyebabkan produk tersebut 

tidak layak di konsumsi dan tidak memenuhi standar kesehatan sehingga 

membahayakan kesehatan konsumen tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dan 
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pelaku usaha berperan penting dan bertanggung jawab terhadap peredaran obat 

tradisional yang berbahan kimia obat. 

Dalam hal untuk mengoptimalisasi pemisahan teofilin dan prednison di 

butuhkan metode yang secara optimal agar dapat memisahkan teofilin dan 

prednison dari komponen lain dalam sediaan. Untuk itu di pilih suatu komposisi 

eluen untuk memisahkan bahan kimia obat dengan jamu. Dan untuk menjamin 

keamanan khasiat dan manfaat dari jamu yang beredar di pasaran maka perlu 

dilakuka pengawasan mutu, hal ini dapat dilakukan ddengan metode 

spektrofotometri dan kromatografi. Metode kromatografi yang banyak di gunakan 

dalam proses analisis adalah Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Kromatografi Gas 

(KG), Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT). Kromatografi Gas dan 

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi pelaksanaanya masih relative mahal dan 

memiliki sensitivitas yang tinggi namun memerlukan waktu yang lama dan 

membutuhkan biaya yang besar, sehingga peneliti memilih menggunakan metode 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) yang di kombinasikan dengan densitometri. 

Teknik ini digunakan untuk pemisahan dua komponen yang lebih, lebih mudah di 

laksanakan, sederhana dan biaya relative lebih murah daripada Kromatografi Gas 

dan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT). Sehingga diharapkan bisa 

digunakan untuk memisahkan antara teofilin dengan komponen jamu dan 

mengidentifikasi BKO pada jamu yang beredar di masyarakat.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka hal yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah sediaan jamu asma yang beredar di masyarakat mengandung 

bahan kimia obat teofilin dan prednison? 

2. Berapa banyak kadar  bahan kimia obat teofilin dan prednisone dalam 

sediaan jamu asma? 

3. Eluen manakah yang optimal untuk memisahkan Bahan Kimia Obat 

Teofilin dan Prednison pada sediaan jamu Asma? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adanya tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui sediaan obat tradisional asma yang mengandung Bahan 

Kimia Obat (BKO) teofilin dan prednison. 

2. Untuk mengetahui kadar bahan kimia obat teofilin dan prednison pada 

sediaan jamu asma. 

3. Menentukan eluen yang optimal untuk memisahkan Bahan Kimia Obat 

Teofilin dan Prednison pada sediaan jamu Asma. 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan adanya kontrol kualitas secara ketat 

pada sediaan obat tradisional yang beredar di pasaran oleh BPOM dan konsumen 

lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi obat tradisional.  

 


