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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Di seluruh dunia, termasuk di Indonesia penggunaan pengobatan 

komplementer dan alternatif dalam 20 tahun terakhir semakin meningkat tajam, 

tidak hanya sekedar tren back to nature namun juga karena merupakan sumber 

layanan kesehatan yang mudah diperoleh dan terjangkau oleh masyarakat luas. 

Selain itu bukti – bukti empiris dan dukungan ilmiah semakin banyak 

menyebabkan obat tradisional semakin populer di kalangan masyarakat dunia 

(Katno dan Pramono, 2010). 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kekayaan alam terutama 

biodiversitasnya. Sejak dulu masyarakat Indonesia menggunakan tumbuhan 

sebagai makanan, bumbu dapur ataupun sebagai obat yang lebih dikenal sebagai 

jamu. Berdasarkan peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Republik Indonesia No: HK.00.05.41.1384 tahun 2005, obat tradisional adalah 

bahan atau ramuan bahan alam yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, 

sediaan sarian galenik atau campuran bahan – bahan tersebut yang secara 

tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman (data 

empirik). Jadi sediaan obat tradisional seharusnya mempunyai kandungan bahan 

alami tanpa campuran bahan kimia obat (Anonim, 2005). 

Akhir – akhir ini dalam memelihara dan menjaga kesehatan, masyarakat 

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

penggunaan 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. 

Berdasarkan public warning No : HM.03.03.1.43.08.10.8013 yang 

diedarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 13 Agustus 

2010, analisis resiko terhadap temuan hasil pengawasan OT-BKO oleh Badan 

POM RI dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan kecenderungan penurunan. 

Pada tahun 2007 (1,65%); tahun 2008 (1,27%); tahun 2009 (1,06%); tahun 2010 

(0,84%); dan tahun 2011, ditemukan 21 item dari 2883 sampel (0,72%). Kepala 
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BPOM menambahkan, Bahan Kimia Obat (BKO) yang diidentifikasi terkandung 

dalam obat tradisional (OT) tersebut menunjukkan tren yang berbeda. Pada kurun 

waktu 2001-2007, tren temuan OT-BKO mengarah pada obat rematik dan 

penghilang rasa sakit, antara lain obat tradisional yang mengandung bahan obat 

fenilbutason, metampiron, parasetamol, dan asam mefenamat. Sedangkan pada 

periode tahun berikutnya 2007, perubahan tren mengarah pada obat pelangsing 

dan obat penambah stamina pria (aprodisiaka) yang mengandung bahan obat 

seperti sibutramin, sildenafil, dan taladafil (Anonim, 2010). 

Salah satunya adalah jamu pelangsing yang seharusnya mengandung 

bahan-bahan alami yang berasal dari tumbuhan seperti, Guazumae ulmifolia 

folium, Murrayae paniculata folium, Morinda citrifolia fructus, Punicae granati 

cortex, Curcumae heynianae rhizoma, Parameriae barbata cortex, Zingiber 

purpurei rhizoma dan gallae. Akan tetapi di masyarakat sekarang beredar jamu 

pelangsing yang mengandung bahan kimia obat. Jamu pelangsing ini ditarik 

karena mengandung bahan kimia obat yaitu sibutramin hidroklorida. 

Sibutramin hidroklorida termasuk dalam golongan obat keras. Cara kerja 

sibutramin adalah menghambat ambilan (reuptake) norephineprin, serotonin dan 

dopamin. Melalui penghambatan tersebut akan menurunkan nafsu makan 

sehingga dapat digunakan untuk mengatasi kegemukan. Penggunaan sibutramin 

harus dengan resep dokter. Dengan pengawasan dokter sibutramin hidroklorida 

digunakan untuk pengobatan obesitas (Sweetman, 2005). 

Meskipun indikasi sibutramin cocok dengan penggunaan jamu sebagai 

pelangsing, namun pencampuran ini dilarang karena penggunaannya yang tidak 

terkontrol (dalam hal jumlah/dosis pemakaian) dan pasien pengguna jamu sendiri 

yang tidak ada batasan. Padahal khasiat suatu bahan kimia obat tidak selalu sesuai 

untuk semua orang serta efek samping yang harus selalu diwaspadai. Larangan 

adanya bahan kimia obat pada jamu tercantum dalam peraturan Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No: HK.00.05.41.1384 tentang 

kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal dan fitofarmaka 

tahun 2005. 

Sibutramin hidroklorida tidak cocok digunakan untuk orang yang memiliki 

riwayat penyakit hipertensi, riwayat penyakit cerebrovascular dan cardiovascular 
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seperti gagal jantung kongestif, aritmia, penyempitan/gangguan pada arteri 

koroner dan stroke. Selain itu sibutramin sebaiknya dihindari oleh pasien dengan 

kerusakan hati berat dan kerusakan ginjal (Sweetman, 2005). Sibutramin 

hidroklorida memiliki efek samping yang tidak ringan antara lain mulut kering, 

insomnia, konstipasi, sakit punggung, rinitis, dispepsia, mual, perdarahan 

abnormal, peningkatan tekanan darah dan denyut jantung serta susah tidur. 

Sibutramin juga menurunkan saliva sehingga meningkatkan resiko karies gigi, dan 

penyakit kelainan mulut lainnya (Sweetman, 2005). 

Mengingat bahwa jamu dilarang mengandung bahan kimia obat dan 

sibutramin mempunyai efek samping yang berbahaya serta adanya kecenderungan 

produsen jamu menambahkan bahan kimia obat (BKO) ke dalam jamu yang 

diproduksi maka perlu dilakukan kontrol mutu terhadap jamu pelangsing yang 

beredar di kalangan masyarakat. 

Dalam hal kontrol mutu jamu diperlukan metode analisis yang valid dan 

efisien. Metode analisis yang dapat digunakan antara lain Kromatografi Lapis 

Tipis (KLT), atau Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT). Metode KCKT 

memiliki kelebihan dan kekurangan antara lain metode KCKT memiliki 

sensitivitas yang tinggi namun memerlukan waktu yang lama dan biaya yang 

besar, sedangkan metode KLT dapat dilakukan dengan waktu yang relatif lebih 

cepat (Gandjar dan Rohman, 2007). 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis dengan menggunakan metode 

kromatografi lapis tipis dan densitometri karena metode KLT-Densitometri 

mempunyai keuntungan antara lain dapat digunakan untuk pemisahan dua 

komponen atau lebih, dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif, 

dan biaya analisis relatif murah sehingga diharapkan dapat digunakan untuk 

memisahkan antara sibutramin hidroklorida dengan komponen pada jamu dan 

mengidentifikasi adanya BKO sibutramin hidroklorida dalam sediaan 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 apakah sediaan jamu 
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pelangsing yang beredar di masyarakat mengandung bahan kimia obat sibutramin 

hidroklorida? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Mengetahui sediaan jamu pelangsing mana yang mengandung bahan kimia 

obat sibutramin hidroklorida. 

 

1.4.    Manfaat Penelitian 

  Menjadi referensi atau memberikan informasi bagi pemerintah dan BPOM 

untuk melakuka pengawasan yang lebih ketat terhadap produsen- produsen jamu 

dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Manfaat bagi masyarakat agar 

masyarakat lebih berhati-hati dan waspada dan tidak mengkonsumsi produk obat 

tradisional jamu pelangsing yang mengandung bahan kimia obat yang dapat 

menyebabkan dampak buruk terhadap kesehatan bahkan dapat berakibat fatal.  

 

  


