
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

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 telah diketahui oleh masyarakat sejak jaman  dahulu 

sebagai bahan obat tradisional atau lebih dikenal dengan sebutan 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 adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan 

tumbuhan, hewan, bahan mineral, sediaan sari, ataupun campuran dari bahan 

tersebut yang digunakan secara turun temurun. Menurut beberapa penelitian, obat 

tradisional tidak menimbulkan banyak efek samping, karena kandungan kimia 

dari ramuan tersebut masih bisa dicerna oleh tubuh. Secara garis besar, obat 

tradisional terdiri dari tanaman obat keluarga (TOGA) jamu dan fitofarmaka. 

Bahan baku untuk ramuan tradisional diantaranya adalah jenis tanaman rempah-

rempah, tanaman hias, dan tanaman liar yang ada disekitar lingkungan kita.  

Jamu adalah obat tradisional karena berasal dari bahan-bahan alami yang 

berkhasiat khusus untuk penyakit tertentu tergantung dari bahan alami atau 

tumbuhan apa yang di gunakan. Ada juga menggunakan bahan dari tubuh hewan, 

seperti empedu kambing atau tangkur buaya. Namun kini diketahui ada beberapa 

produsen jamu yang ingin produknya memberikan efek terapeutik ataupun khasiat 

obat yang manjur dan dapat menarik  perhatian konsumen, sehingga produsen 

menambahkan zat kimia sintetik atau  bahan kimia obat, yang seharusnya zat 

kimia atau bahan obat tidak boleh ada di dalam jamu, karena jamu merupakan 

obat tradisional. 

Jamu pegal linu 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 pegel linu mereka 

lebih berkhasiat, padahal nyatanya mereka menambahkan bahan kimia obat 

(BKO) dalam produk jamu tersebut. Sudah berkali-kali Badan POM 



menemukannya dan memerintahkannya untuk ditarik dari pasaran, namun sampai 

saat ini masih saja beredar. Di Indonesia obat tradisional tidak diperkenankan 

mengandung BKO karena obat tradisional di Indonesia diedarkan secara bebas 

(merupakan produk OTC) sehingga konsumen dapat menggunakan setiap saat bila 

dikehendaki. Bila pada obat tradisional terdapat BKO, maka penggunaan yang 

terus menerus atau berlebihan akan menimbulkan resiko yang membahayakan 

kesehatan tubuh. BKO yang ditambahkan ke dalam jamu pegel linu umumnya 

dimaksudkan untuk meningkatkan khasiat dari jamu  itu sendiri, contohnya saja 

untuk menghilangkan rasa sakit dengan cepat 

Analisis Risiko terhadap temuan hasil pengawasan Obat Tradisional yang 

mengandung Bahan Kimia Obat (OT-BKO) oleh Badan POM RI dalam kurun 

waktu 10 tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Bahan 

Kimia Obat (BKO) yang diidentifikasi terkandung dalam obat tradisional tersebut 

menunjukkan sesuatu yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 

2001 sampai dengan 2007 temuan Obat Tradisional yang mengandung Bahan 

Kimia Obat menunjukkan tren ke arah obat rematik dan penghilang rasa 

sakit antara lain obat tradisional tersebut mengandung bahan obat Fenilbutason, 

Metampiron, Parasetamol, dan Asam Mefenamat. Berdasarkan analisis risiko 

temuan tersebut, pengawasan obat  tradisional yang beredar pada semester 

pertama tahun 2010 masih ditemukan obat tradisional yang mengandung bahan 

kimia obat yang dilarang dicampurkan ke  dalam obat tradisional (badan POM  

Nomor : HM.03.03.1.43.08.10.8013 )  

Pada public warning badan POM No KH.00.01.43.2773 tanggal 2 Juni 2008 

tentang obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat disebutkan bahwa 

terdapat 54 jamu yang mengandung bahan kimia obat. Seharusnya sediaan obat 

tradisional mempunyai kandungan bahan alami sesuai dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 246/MenKes/Per/V/1990 Tentang Izin 

Usaha Industri Obat Tradisional Dan Pendaftaran obat Tradisional yang 

mempersyaratkan bahwa obat tradisional tidak boleh mengandung bahan kimia 

sintetik atau hasil isolasi yang berkhasiat sebagai obat dan bahan yang tergolong 

obat keras atau narkotika. 



 Untuk menjamin keamanan khasiat dan manfaat sediaan farmasi yang 

beredar di pasaran maka perlu dilakukan pengawasan mutu sediaan farmasi dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri dan kromatografi. 

Metode kromatografi yang banyak digunakan dalam proses analisis adalah 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Kromatografi Gas (KG), Kromatografi Cair 

Kinerja Tinggi  (KCKT). KLT digunakan untuk analisis senyawa kimia dengan 

prosedur yang lebih sederhana dan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan 

Kromatografi Gas dan KCKT. 

Penelitian bahan kimia obat pada jamu pegel linu belum pernah dilakukan di 

kota malang, sehingga penulis melakukan penelitian disalah satu kecamatan 

dikota Malang tersebut. Salah satu kecamatan yang penulis ambil adalah 

kecamatan Klojen karena banyak dijumpai toko jamu, beserta masyarakatnya 

yang masih cenderung menggunakan pengobatan secara tradisional. Diantaranya 

dengan mengkonsumsi jamu.  

Menyadari hal tersebut, bahwa kandungan bahan kimia obat dalam  jamu  

dapat membahayakan para konsumen, maka penulis ingin sekali melakukan 

identifikasi bahan kimia obat dalam  sediaan obat tradisonal dengan Kromatografi 

Lapis Tipis Densitometri 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah jamu pegel linu yang beredar di Kecamatan Klojen, Kota Malang 

mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari  penelitian ini adalah untuk mengetahui  adanya Bahan 

Kimia Obat (BKO) antara lain : paracetamol, metampiron, dexamethason dan 

fenilbutazon dalam sediaan jamu pegel linu yang beredar di Kecamatan Klojen, 

Kota Malang. 

1.4 Manfaat penelitian 

Untuk mengetahui adanya kandungan bahan kimia obat dalam jamu pegel 

linu, sehingga diharapkan adanya kontrol kualitas secara ketat pada sediaan obat 

tradisional yang beredar dipasaran oleh lembaga pengawasan dan konsumen lebih 

berhati-hati dalam mengkonsumsi obat tradisional  

 


