
 

 

 

 

 

 

 

                                     

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jamu merupakan obat tradisional asli Indonesia. Jamu dapat didefinisikan 

sebagai obat tradisional yang mengandung seluruh bahan tanaman yang ada dalam 

resep dan disajikan secara tradisional dalam bentuk seduhan, serbuk, cair, pil atau 

kapsul (Jayanti dkk, 2015). Definisi lain dari jamu yaitu obat tradisional yang bahan 

bakunya merupakan simplisia yang sebagian besar belum mengalami standardisasi 

dan belum pernah diteliti, bentuk sediaan masih sederhana berwujud serbuk 

seduhan atau rajangan simplisia (Anggraeni dkk, 2015). Pada pembuatan jamu 

bahan-bahan yang dapat digunakan berasal dari simplisia tumbuhan, bahan hewan, 

bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun 

temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan 

norma yang berlaku di masyarakat (BPOM RI, 2014). 

Sediaan jamu harus memiliki kriteria tertentu yaitu aman sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris, 

dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku (Anggraeni dkk, 2015). Dalam 

peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: 246/Menkes/Per/V/1990 

Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional Dan Pendaftaran Obat Tradisional, 

bahwa obat tradisional tidak boleh mengandung bahan kimia sintetik atau hasil 

isolasi yang berkhasiat sebagai obat dan tidak mengandung bahan yang tergolong 

obat keras atau narkotika. 

Belakangan ini kecenderungan penggunaan jamu semakin meningkat. 

Masyarakat kini mulai melirik jamu sebagai obat alternatif disamping dengan 

pengobatan menggunaan obat sintetis. Data dari badan kesehatan dunia atau World 

Healt Organization (WHO) menyatakan sekitar  80% penduduk dunia 

menggunakan obat tradisional yang berasal dari tanaman (Verma et al., 2011). Di 

Indonesia sendiri juga terjadi peningkatan penggunaan jamu yang signifikan. Pada 

riset kesehatan dasar (riskesdas) tahun 2007 tentang pemanfaatan jamu di Indonesia 

menunjukkan bahwa 35,7% masyarakat menggunakan jamu. Kemudian pada  riset 

kesehatan dasar tahun 2010 terjadi peningkatan penggunaan jamu yaitu 59,12% dari 
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35,7% (Purwaningsih, 2013). Alasan meningkatnya penggunaan jamu yaitu akibat  

turunnya daya beli masyarakat terhadap obat kimia sintetik yang diakibatkan 

mahalnya obat tersebut.  Jamu dan tanaman obat banyak digunakan masyarakat 

menengah ke bawah dikarenakan harga yang terjangkau. Alasan lainnya 

masyarakat menggunakan jamu yaitu merasa relatif lebih aman dibandingkan obat 

sintesis (Susila, 2013).  

Meningkatnya permintaan pasar akan jamu membuat adanya produsen jamu 

tidak bertanggung jawab yang menambahkan bahan kimia obat (BKO) pada 

produknya. Pada tahun 2013 BPOM RI mengeluarkan public warning  No. 

HM.03.05.1.43.11.13.4940 yang mencantumkan 59 jenis jamu mengandung BKO 

beredar di pasaran. Temuan tersebut merupakan pengawasan dari oktober tahun 

2012 sampai oktober tahun 2013 (Hukmas BPOM, 2013). Pada november 2014 

BPOM RI kembali mengeluarkan public warning No. HM.04.01.1.43.11.14.7054 

yang mencantumkan 51 obat tradisional mengandung BKO. Jenis BKO yang 

ditemukan pada dua public warning tersebut diantaranya parasetamol, fenilbutason, 

kafein, prendison, Na-diklofenak dan obat penambah stamina seperti sildenafil serta 

turunannya. Pada buletin Naturakos Vol. X/ No. 29, 2015 yang di terbitkan oleh 

BPOM tahun 2015 melampirkan 25 daftar obat tradisional mengandung BKO, yang 

ke 25 daftar obat tersebut mengandung sildenafil dan turunannya.  

Penambahan BKO pada obat tradisional banyak dilakukan oleh produsen obat 

tradisional atau jamu. Adanya BKO dalam jamu kemungkinan disebabkan 

kurangnya pengetahuan produsen akan bahaya campuran BKO dalam jamu dan 

bahayanya apabila dikonsumsi secara tidak terkontrol. Motif lain produsen 

menambahkan BKO yaitu semata-mata untuk meningkatkan nilai jual produknya 

dan meraup keuntungan yang besar, karena sebagian besar konsumen menyukai 

produk jamu  yang memiliki efek farmakologis cepat  pada tubuh (Wirastuti dkk, 

2016). BKO sendiri merupakan senyawa kimia  sintetis  atau  bisa  juga  berasal dari 

produk  isolat senyawa kimia bahan alam yang  umumnya digunakan  pada  

pengobatan  modern (Anggraeni dkk, 2015). Adanya BKO dalam produk jamu 

dapat membahayakan konsumen, apabila BKO yang terkandung dalam jamu 

memiliki kontra indikasi terhadap penyakit tertentu yang diderita pasien. Masalah 

yang sering terjadi dari mengkonsumsi jamu mengandung BKO yaitu terjadinya 
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perforasi lambung dan gagal ginjal sebagai efek samping dari penambahan BKO 

tersebut (Purwaningsih, 2013). Pencampuran BKO dalam jamu juga dapat 

menyebabkan interaksi berbahaya dalam tubuh dengan bahan-bahan jamu yang 

digunakan. Contoh interaksi berbahaya yaitu gingko biloba dengan ibuprofen 

menyebabkan pendarahan secara fatal pada intraserebral. Jika ada jamu berbahan 

gingko biloba yang di tambahkan BKO ibuprofen maka akan membahayakan 

pasien  (Gohil and Patel, 2007). Contoh interaksi lain yaitu kunyit (Curcuma loga) 

dengan obat anti inflamasi non-steroid (OAINS). Kunyit mengandung kurkumin 

yang memiliki aktifitas antiplatelet, sehingga resiko perdarahan besar jika diminum 

bersamaan dengan obat OAINS (Abebe, 2002). 

Untuk menjamin keamanan dan khasiat obat tradisional yang beredar di 

masyarakat maka pemerintah perlu rutin melakukan pengawasan mutu dan uji 

kualitas terhadap jamu yang beredar di pasaran. Untuk melakukan pengawasan 

tersebut dapat dilakukan analisis kimia terhadap sediaan jamu di pasaran. Saat ini 

metode analisis kimia sudah banyak dikembangkan untuk melakukan analisis 

senyawa dalam produk makanan maupun minuman. Metode analisis kimia yang 

dapat digunakan antara lain kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT atau HPLC), 

kromtigrafi cair-MS, Kromatografi-NMR, dan kromatografi lapis tipis (KLT)-

densitometri (Hayun dan Karina, 2016). 

Dalam penelitian ini untuk analisis BKO menggunakan metode Kromatografi 

Lapis Tipis-Densitometri (KLT-Densitometri). Alasan dipilihnya metode KLT-

densitometri  antara lain memiliki beberapa keuntungan yaitu metode sederhana, 

cepat, murah dan dilengkapi perangkat pengembang yang canggih, pemindai 

densitometer dan sistem video dokumentasi, sehingga meningkatkan akurasi, 

presisi, sensitivitas dan reliabilitasnya. Metode ini cocok untuk digunakan pada 

sampel bahan kimia alami maupun sintetik.  Metode ini juga tidak membutuhkan 

jumlah sampel yang banyak, karena sampel yang diteliti ditotolkan dalam satuan 

mikroliter (Hayun dan Karina, 2016). 

Berangkat dari penjabaran masalah diatas maka peneliti akan melakukan 

penelitian tentang “Analisis Bahan Kimia Obat dalam Sediaan Jamu Cair Pegal 

Linu Tanpa Merek dengan Metode KLT-Densitometri (Penelitian Dilakukan di 

Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang) ”.  Dalam penelitian ini BKO 
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yang akan diteliti ada 4 macam yaitu parasetamol, fenilbutazon, asam mefenamat, 

dan kafein. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang serupa adalah dari jenis 

sampel yang digunakan. Sampel yang akan digunakan yaitu semua jenis jamu 

sediaan cair tanpa merek yang dijual di wilayah Kelurahan Bandulan kecamatan 

Sukun kota Malang.  

Alasan peneliti mengambil daerah kelurahan Bandulan sebagai tempat 

penelitian yaitu didaerah tersebut banyak ditemukan penjual jamu, ada sekitar 8 

toko dan 5 tokonya menjual sediaan jamu yang akan diteliti oleh peneliti yaitu jamu 

pegel lin bentuk cair. Selain itu kelurahan Bandulan merupakan kelurahan yang 

banyak terdapat pabrik, sehingga masyrakatnya rata-rata bekerja dipabrik-pabrik 

tersebut sebagai buruh. Jadi kemungkinan banyak masyrakat kelurahan tersebut 

yang mengkonsumsi ramuan herbal utamanya jamu pegal linu untuk 

menghilangkan rasa capek dan pegal-pegal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dapat disusun beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pada jamu sediaan cair tanpa merek yang didapatkan di kelurahan 

Bandulan kecamatan Sukun, kota Malang mengandung BKO? 

2. Berapakah kadar BKO yang terkandung dalam jamu sediaan  cair tanpa 

merek yang didapatkan di kelurahan Bandulan kecamatan Sukun, kota 

Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui adanya BKO yang terkandung dalam jamu sediaan cair 

tanpa merek di kelurahan Bandulan, Sukun, kota Malang dengan metode 

KLT-Densitometri 

2. Untuk mengetahui kadar BKO yang terkandung dalam jamu sediaan cair 

tanpa merek di kelurahan Bandulan, Sukun, kota Malang. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi peneliti  

a. Peneliti dapat mengetahui adanya BKO dalam jamu yang beredar di 

kelurahan Bandulan, Sukun, Malang. 

b. Untuk bahan pembelajaran bagi peneliti 

2. Bagi Instansi Peneliti 

Sebagai sumber rujukan ilmiah bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian 

selanjutnya. 

3. Bagi Pemerintah Kota Malang 

a. Pemerintah kota dapat melakukan penyuluhan tentang bahayanya jamu 

dengan BKO. 

b. Pemerintah kota dapat melakukan evaluasi penjual jamu yang terdapat di 

kelurahan Bandulan. 

4. Bagi Masyarakat Umum 

a. Masyarakat dapat mengetahui akan bahanya sediaan jamu yang 

mengandung BKO berbahaya. 

b. Masyarakat dapat lebih waspada dan hati-hati dalam membeli produk-

produk obat tradisional. 

 


