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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam masyarakat Indonesia, jamu atau obat tradisional mempunyai 

kedudukan yang khusus karena merupakan warisan budaya bangsa di bidang 

kesehatan. Jamu merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang sudah sangat 

terkenal khasiatnya. Oleh karena itu, secara turun temurun jamu sering digunakan 

oleh penduduk Indonesia. Obat tradisional diperlukan oleh masyarakat, terutama 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, memeliha keelokan tubuh serta 

kebugaran. Disamping itu ada beberapa obat tradisional yang dapat digunakan 

untuk mengobati penyakit (Anonim, 2010). 

Obat tradisional atau jamu merupakan bahan atau ramuan bahan yang 

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

atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan 

untuk pengobatan berdasarkan pengalaman ( UU RI nomer 23 tahun 1992 tentang 

kesehatan).  

Salah satu kasus yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah peredaran obat 

tradisional yang tidak memenuhi syarat kesehatan, sesuai dengan Keputusan 

Kepala Badan POM no. HK.00.05.41.1384 tahun 2005 obat tradisional dilarang 

menggunakan : bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, narkotika 

atau psikotropika, hewan atau tumbuhan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahun 2008, BPOM menemukan 54 

merek obat tradisional yang ternyata mengandung bahan kimia obat (BKO) 

berbahaya, proporsi obat keras tersebut yang tanpa takaran memang menyebabkan 

obat manjur ketika dikonsumsi tetapi bila dikonsumsi dalam jangka panjang bisa 

berbahaya bagi kesehatan manusia. Semestinya obat tradisional, hanya diracik 

dari bahan-bahan alami, seperti tumbuhan atau akar-akaran. Khasiat obat 

tradisional baru dirasakan setelah mengkonsumsi dalam waktu lama. Oleh karena 

dianggap kurang ampuh, maka banyak pabrik jamu yang berlaku curang dengan 

menambahkan atau membubuhi jamu-jamu dengan bahan kimia obat (BKO) agar 
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khasiatnya langsung terasa. Pencampuran obat kimia itu dilakukan tanpa 

mengukur dosis dan efek samping pemakainya. Dari 54 merk jamu tersebut, 46 

produk di antaranya menggunakan registrasi fiktif yang keberadaannya alamatnya 

sulit dilacak dan ketujuh merk lainnya teregistrasi resmi di BPOM. Sementara 

tujuh merk lainnya, terdiri 1 (satu) import dan 6 (enam) produk local itu tidak 

mengandung bahan kimia obat (BKO) pada saat mengajukan registrasi sampel 

produk, tetapi setelah dipasarkan, produk itu sengaja dicampur bahan kimia obat 

(BKO) sehingga izin edarnya dicabut (Anonim, 2005). 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KEMENKES) nomor 

661/MENKES/SK/VII/1994 tentang persyaratan obat tradisional, disebutkan 

bahwa obat tradisional atau suplemen makanan tidak boleh mengandung bahan 

kimia obat selain yang dipersyaratkan. Surat edaran public warning yang 

dikeluarkan oleh BPOM no.HK.00.01.43.5847 tertanggal 14 November 2008 

menyatakan bahwa hasil pengawasan obat tradisional dan suplemen makanan 

melalui sampling dan pengujian laboratorium, maka BPOM telah memerintahkan 

untuk menarik dari peredaran sebanyak 22 (dua puluh dua) item produk obat kuat 

pria tradisional yang mengandung bahan kimia obat (BKO). Empat macam 

diantaranya adalah yang beredar dengan nama Blue Moon, Caligula kapsul dan 

Cobra-X kapsul yang diklaim berkhasiat menambah stamina pria yang ternyata 

dicampur dengan bahan kimia obat (BKO) sildenafil sitrat (Anonim, 2008).  

Sildenafil sitrat merupakan senyawa obat yang menghambat secara selectif 

(inhibitor) phosphodiesterase tipe 5 yang digunakan dalam terapi disfungsi ereksi. 

Sildenafil sitrat yang terkenal dengan merek dagang “Viagra”.  Mengkonsumsi 

obat tradisional atau suplemen makanan yang mengandung bahan kimia obat 

keras dapat membahayakan  kesehatan serta dapat mematikan karena dosis, 

indikasi, frekuensi yang tida terkendali atau terukur dengan benar. Oleh karena itu 

pemakaian obat keras tersebut harus melalui resep dokter atau dalam pengawasan 

apoteker. Berbagai resiko dan efek yang tidak diinginkan dari penggunaan bahan 

kimia obat sildenafil sitrat tanpa pengawasan dokter yaitu dapat menyebabkan 

sakit kepala, pusing, dyspepsia, mual, nyeri perut, gangguan penglihatan, radang 

hidung, nyeri dada, palpitasi (denyut jantung cepat) dan kematian (Anonim, 

2005). 
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Masyarakat diminta waspada terhadap perdagangan produk jamu yang 

berbahan kimia obat karena peredarannya semakin marak dengan ditemukannya 

beberapa peredaran jamu yang masih dicampur dengan bahan kimia obat. Selain 

merusak citra perjamuan dan obat-obat  tradisional Indonesia  yang 

mengedepankan dan menggunakan bahan-bahan alami, jamu yang di buat dari 

bahan kimia obat dengan dosis yang tidak terkira juga bisa mengancam  jiwa 

konsumen. Pada saat ini perkembangan-perkembangan peredaran obat tradisional 

yang semakin tidak terkendali. Penegakan hukum atas kasus pemalsuan produk 

obat tradisional belum berjalan secara optimal sehingga membuat pelaku 

melakukan aksinya secara leluasa. Ada penyimpangan yang dilakukan pelaku 

usaha yang tidak bertanggung jawab. Penyimpangan tersebut antara lain, pelaku 

usaha yang mencampur obat tradisional dengan bahan-bahan kimia, pemalsuan 

obat tradisional yang tidak sesuai dengan komposisi aslinya sehingga 

menyebabkan produk tidak layak konsumsi dan tidak memenuhi standar 

kesehatan sehingga membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, 

pemerintah dan pelaku usaha berperan dan tanggung jawab terhadap peredarah 

obat tradisional yang berbahan kimia obat. Akibat pemalsuan yang dilakukan 

orang yang tidak bertanggung jawab tersebut, para pelaku usaha mengalami 

kerugian baik finansial atau materi karena volume penjualan menurun maupun 

kerugian immaterial karena citra buruk dari produk yang dibuat. Selain itu, 

pemakaian jamu dapat menurun, padahal tidak semua produk obat tradisional 

mengandung bahan kimia obat (Anonim, 2005). 

Untuk dapat mengoptimalisasi pemisahan sildenafil sitrat di butuhkan 

metode yang secara optimal dapat memisahkan sildenafil sitrat dari komponen 

lain dalam sediaan. Metode yang banyak digunakan untuk pemisahan zat dari 

suatu campuran zat dalam sampel sediaan farmasi adalah metode kromatografi. 

Teknik kromatografi merupakan teknik pemisahan fisik suatu senyawa zat kimia 

dari suatu campuran senyawa yang akan terikat (reversible) pada fase diam di 

bawah pengaruh pergerakan fase gerak (Fried & Sherma, 1994). 

Lebih dari 50 metode analisis telah dilaporkan untuk penentuan sildenafil 

sitrat (SC) dalam sediaan farmasi dan dalam sistem biologi. Berdasarkan literatur 

menyatakan bahwa lebih dari 60% menggunakan metode HPLC. Yang paling 
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terbaru yang meliputi metode diterbitkan oleh (Abd-Elbary et al, 2004) untuk 

pengukuran stabilitas dalam serbuk dan dalam formulasi, dengan (Aboul-Enein 

dan Hefnawy, 2003) untuk penilaian kualitas sediaan farmasi, dan oleh (Sheu et 

al, 2003; Kim et al, 2003) untuk pemisahan sildenafil dan metabolitnya dalam 

plasma. Metode GC juga telah ditetapkan untuk tujuan yang sama (Nevado et al, 

2002; Berzas et al, 2002). Tetapi dari metode yang telah disebutkan di atas, 

pelaksanaannya masih relatif mahal bila diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu 

pada penelitian ini digunakan metode kromatografi yang lain yakni dengan 

metode kromatografi lapis tipis (KLT), yang dikombinasikan dengan 

densitometer, sebagai teknik alternatif untuk pengendalian kualitas produk 

sildenafil. Teknik kromatografi dengan KLT-Densitometri merupakan suatu 

teknik pemisahan yang popular, lebih mudah dilaksanakan, sederhana dan biaya 

relatif lebih murah daripada Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) dan 

Kromatografi Gas (KG) (Fried & Sherma, 1994). 

Penelitian bahan kimia obat pada jamu kuat pria belum pernah dilakukan 

penelitian di kota Malang, peneliti melakukan penelitian didaerah kecamatan 

Klojen. Dimana kecamatan Klojen tersebut, merupakan salah satu kecamatan di 

Malang. Yang mana dalam kecamatan Klojen masih banyak dijumpai toko jamu. 

dan masyarakat ini masih cenderung menggunakan dan masih menganggap 

pengobatan secara tradisional adalah merupakan cara yang paling baik dan paling 

manjur. Menyadari tanggapan masyarakat tersebut, bahwa kandungan bahan 

kimia obat dalam  jamu  khususnya jamu kuat pria dapat membahayakan para 

konsumen, maka peneliti ingin melakukan analisis terhadap bahan kimia obat 

dalam  sediaan jamu dengan metode KLT- Densitometri. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Apakah sediaan jamu kuat pria yang beredar di Kecamatan Klojen, Kota 

Malang mengandung bahan kimia obat (sildenafil sitrat, tadalafil dan vardenafil)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui ada tidaknya bahan kimia obat (sildenafil sitrat, tadalafil 

dan vardenafil) dalam sediaan jamu kuat pria yang beredar di Kecamatan Klojen 

kota Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan adanya kontrol kualitas dan keamanan 

terutama adanya penambahan bahan kimia obat (BKO) secara ketat pada sediaan 

obat tradisional yang beredar di pasaran oleh lembaga pengawasan. 

 

 

 


