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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengobatan menggunakan ramuan jamu sudah dimulai oleh nenek moyang 

bangsa Indonesia. Bukti sejarah tertua yang menggambarkan kebiasaan meracik, 

pemeliharaan kesehatan dan minum jamu ditemukan pada relief Candi Borobudur, 

Prambanan, Penataran, Sukuh dan Tegalwangi, yang dibangun pada masa 

Kerajaaan Hindu dan Budha. Modernisasi mentautkan tanaman obat dengan dunia 

farmasi. Perlahan-lahan keampuhannya diakui kalangan ilmiah. Dengan langkah 

dan cara pengolahan yang benar, khasiat tanaman obat tidak akan berubah (Rabiah, 

2013). 

Jamu merupakan obat tradisional Indonesia yang tercipta dari panggilan 

dan keanekaragaman bahan alam yang bersumber dari warisan nenek moyang 

bangsa Indonesia ribuan tahun lalu. Ramuan tersebut diwariskan secara turun 

temurun, dari generasi ke generasi, yang digunakan untuk mencegah dan mengobati 

penyakit, memelihara dan memulihakn kesehatan, serta digunakan untuk kebugaran 

dan kecantikan. Penggunaan jamu sebagai obat tradisional diharapkan dapat 

digunakan sebagai pengobatan komplementer alternatif yang dapat disandingkan 

dengan pengobatan konvensional (modern) yang sudah berkembang dan telah lama 

digunakan di fasilitas kesehatan. Mengacu pada Permenkes 

No.1109/Menkes/Per/IX/2007, pengobatan komplementer alternatif dilakukan 

sebagai upaya pelayanan yang berkesinambungan untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat melalui dari peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan 

(preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan atau pemulihan (rehabilitatif) 

(Fachrudin, 2012). 

Secara lebih detail, definisi jamu atau obat tradisional merupakan bahan 

yang bererasal dari tumbuhan, hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau 

campuran dari bahan-bahan tersebut yang sudah digunakan untuk pengobatan 

berdasarkan pengalaman secara turun-temurun. Sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, obat tradisional dilarang menggunakan bahan 

kimia hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat sebagai obat yang sering disebut 
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dengan bahan kimia obat (BKO) (Yuliarti, 2010).  

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. 

Hal serupa juga disebutkan pada 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. 

Praktek penambahan bahan kimia obat dalam pembuatan obat tradisional 

merupakan perbuatan melawan hukum. Namun dalam penyidikan masih ditemukan 

BKO dalam beberapa produk jamu seperti obat analgetika dan anti inflamasi. Bahan 

kimia obat ini sering ditambahkan secara ilegal pada jamu pegel linu. Parasetamol 

dan asam mefenamat merupakan obat analgetika dan anti inflamasi yang sering 

digunakan masyarakat, sehingga kemungkinan obat tersebut sebagai salah satu 

yang ditambahkan pada jamu pegel linu sangat besar. Pada Mei 2016 dilakukan 

analisis kualitatif terhadap sampel jamu pegel linu dan didapatkan 4 (empat) sampel 

dari delapan sampel jamu yang dianalisis dinyatakan mengandung parasetamol. 

Dari hasil analisis tersebut terdapat bercak noda dengan nilai Rf dan kurva serapan 

yang identik dengan baku parasetamol. Hasil analisis kuantitatif pada sampel yang 

diuji menunjukkan bahwa kandungan parasetamol pada sampel setara dengan satu 

dosis tunggal pemakaian untuk orang dewasa yaitu antara 325mg hingga 650mg 

(Hayun dan Karina, 2016). 

Dalam lampiran Public Warning / Peringatan IN.05.03.1.43.11.15.5284 

Badan Pengawas Obat Dan Makanan tanggal 30 November 2015 juga disebutkan 

bahan atau jamu yang dihimbau agar dapat dihindari atau tidak dikonsumsi karena 

dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesehatan bahkan dapat berakibat 

fatal. Obat tradisional atau obat herbal terdaftar yang ada di pasaran lebih dari 5000 

produk, belum termasuk jamu yang tidak wajib daftar (jamu gendong dan racikan). 

Karena pada kondisi ini banyak industri obat tradisional yang memproduksi obat 

tradisional, obat herbal atau pun suplemen seringkali menyatakan “tanpa efek 

samping” karena bersifat alami, dan hanya melaporkan keberhasilannya saja 
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(efektif) sedangkan ketidak berhasilan obat serta efek samping enggan dilaporkan 

(Turana, 2003). 

Analisis resiko terhadap temuan hasil pengawasan obat tradisional yang 

mengandung Bahan Kimia Obat oleh BPOM RI dalam kurun waktu 10 tahun 

menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Bahan menunjukkan 

sesuatu yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2001 sampai 

dengan 2007 temuan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat 

menunjukkan tren kearah obat rematik, asam urat dan penghilang rasa sakit. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan contoh produk di pasaran tahun 2012 oleh BPOM, 

penambahan bahan kimia obat. Obat rematik dan penghilang sakit itu antara lain 

fenilbutason, piroksikam, parasetamol, dan asam mefenamat (Lusia, 2012). 

Sebagian besar hasil temuan pengawasan tersebut merupakan produk illegal atau 

tidak terdaftar di Badan POM RI, tetapi mencantumkan nomor pendaftaran fiktif 

pada labelnya (BPOM RI, 2010). 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis bahan kimia obat pada sediaan 

jamu pegal linu cair bermerek dengan menggunaan metode Kromatografi Lapis 

Tipis dan Densitometri karena metode KLT-Densitometri mempunyai keuntungan 

antara lain digunakan unuk pemisahan dua atau lebih komponen, dapat digunakan 

untuk analisis kualitatif dan kuantitatif serta biaya analisis relatif murah. Sehingga 

diharapkan dapat digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi adanya 

Bahan Kimia Obat antara lain parasetamol, asam mefenamat, kafein, dan 

fenilbutazon pada sediaan cair jamu bermerek yang beredar di masyarakat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, maka muncul permasalahan:  

1. Apakah sediaan jamu pegel linu cair bermerek yang beredar di area Kecamatan 

Klojen mengandung Bahan Kimia Obat ? 

2. Berapa kadar Bahan Kimia Obat yang terdapat dalam sedian jamu pegel linu 

cair bermerek yang beredar di area Kecamatan Klojen? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah: 

1. Mengetahui apakah jamu pegel linu dalam bentuk sediaan cair bermerek yang 

beredar di area Kecamatan Klojen mengandung Bahan Kimia Obat atau tidak. 

2. Mengetahui berapa kadar Bahan Kimia Obat yang terdapat dalam sedian jamu 

pegel linu cair bermerek yang beredar di area Kecamatan Klojen. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara umum adalah untuk 

mengetahui adanya kandungan Bahan Kimia Obat yang seharusnya tidak terdapat 

dalam sediaan jamu agar kontrol terhadap kualitas dari obat tradisional yang 

beredar di pasaran lebih diperketat dan ditingkatkan oleh lembaga pengawas. 

Manfaat lain yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagi peneliti 

a. Sebagai tahap pembelajaran dalam penelitian 

b. Peneliti dapat mengetahui obat tradisional yang beredar di Kecamatan 

Klojen mengandung Bahan Kimia Obat atau tidak 

2. Bagi Masyarakat 

a. Masyarakat dapat mengetahui bahaya obat tradisional yang mengandung 

Bahan Kimia Obat 

Masyarakat menjadi lebih berhati-hati dan dapat memilih obat tradisional yang 

aman tanpa campuran Bahan Kimia Obat. 


