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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 Skema Kerangka Konseptual 

 

Analisis Kualitatif, yaitu : Rf ; Rs ; panjang gelombang maksimum. 

Bahan Kimia Obat : 

1. Parasetamol 

2. Asam Mefenamat 

3. Kafein 

4. Fenilbutazon 

Analisis Bahan Kimia Obat Dalam Jamu Cair Bermerek di Kecamatan Klojen 

Malang 

Peringatan Badan POM RI Public Warning / Peringatan IN.05.03.1.43.11.15.5284 tanggal 

30 November 2015 tentang obat tradisional 

Jamu adalah 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. 

Jamu tidak boleh mengandung: etil alkohol lebih dari 1%, kecuali jika dalam bentuk 

sediaan tingtur yang pemakaiannya harus dengan pengenceran; bahan kimia obat hasil 

isolasi atau sintetik yang berkhasiat sebagai obat; narkotika atau psikotropika; dan/atau 

bahan-bahan lainnya yang telah dinyatakan dapat membahayakan bagi kesehatan 

berdasarkan pertimbangan atau penelitian. 

Analisis Kuantitatif : Kurva Kalibrasi 

Gambar 3.1  Skema Kerangka Konseptual 
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3.2 Konsep Teoritis 

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 tradisinal diharapkan dapat 

digunakan sebagai pengobatan komplementer alternatif yang dapat disandingkan 

dengan pengobatan konvensinal (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 melai 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 

dengan BKO (Yuliarti, 2010). Dalam kurun waktu 10 tahun BPOM RI menemukan 

bahan kimia obat yang terkandung dalam obat tradisional menunjukan 

kecenderungan yang semakin meningkat. Bahan kimia obat yang ditemukan terlihat 

berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2001 sampai dengan 2007 

temuan bahan kimia obat dalam obat tradisional menunjukkan tren kearah obat 

rematik, asam urat dan penghilang rasa sakit. Obat rematik dan penghilang sakit itu 

antara lain parasetamol, fenilbutason, piroksikam, dan asam mefenamat (Lusia, 

2012). Pada periode 2008 hingga pertengahan 2011 temuan bahan kimia obat dalam 

obat tradisional menunjukkan perubahan tren ke arah obat pelangsing dan obat 

penambah stamina/aprodisiaka yang mengandung bahan obat antara lain 
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Sibutramin, Sildenafil, dan Tadalafil ( Badan POM Nomor : 

HM.03.03.1.43.08.10.8013 ). 

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 dihumbau 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 

(efektif) sedangkan ketidak berhasilan obat serta efek samping enggan dilaporkan 

(Turana, 2003; BPOM RI, 2010). 

KLT dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Untuk 

analisis kualitatif parameter yang harus digunakan adalah nilai Rf (Retardation 

Factor), pola spektra dan warna noda. Sedangkan analisis kuantitatif dengan 

menggunakan parameter berdasarkan area kromatogram yang diperoleh melalui 

cara langsung atau tidak langsung. Untuk mendapatkan hasil kuantitatif berupa 

kadar senyawa yang terkandung dalam sampel bercak noda yang muncul dapat 

diukur langsung pada lempeng KLT dengan menggunakan ukuran luas atau dengan 

teknik densitometri. Cara lainnya yaitu dengan mengerok bercak lalu menetapkan 

kadar senyawa yang terdapat dalam bercak tersebut dengan metode analisis yang 

lain, misalkan dengan metode spektrofotometri (Rohman, 2009). 

BKO yang akan diidentifikasi pada penelitian ini adalah parasetamol, 

asam mefenamat, kafein dan fenilbutazon dalam sampel jamu pegel linu. 

Identifikasi dilakukan dengan cara KLT. Kromatografi lapis tipis biasanya 

merupakan metode pilihan pertama jika ingin memisahkan suatu campuran. Hal ini 

disebabkan karena KLT merupakan metode yang sederhana dan cepat. KLT 

digunakan secara luas untuk analisis obat. Cara yang digunakan untuk analisis 

kuantitatif dapat dengan mengukur luas noda dengan teknik densitometri atau 

dengan mengeruk noda kemudian menetapkan kadar senyawa dengan metode lain 

seperti spektrofotometri. 
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Penelitian ini menggunakan metode KLT-Densitometri untuk analisis 

kualitatif dan kuantitatif untuk mengidentifikasi bahan kimia obat dalam sediaan 

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

 


