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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diperkirakan sekitar 70-80% populasi di Negara berkembang memiliki 

ketergantungan pada obat tradisional, sekitar 80% masyarakat di negara–negara 

anggota WHO (World Health Organization) seperti di Afrika menggunakan obat 

tradisional untuk keperluan kesehatan. Karena obat tradisional diyakini lebih 

aman daripada pengobatan modern, tidak begitu keras dan juga lebih murah. 

Seperti Indonesia merupakan salah satu negara tropis dengan potensi tanaman 

yang secara turun temurun digunakan sebagai obat tradisional salah satunya jamu. 

Hal ini banyak didukung oleh bukti-bukti temuan dari para pakar arkeolog yang 

menemukan berbagai artefak dan berbagai peralatan yang terbuat dari batu untuk 

pembuatan aneka bahan ramuan tradisional. Jamu merupakan obat tradisional 

Indonesia, telah menjadi budaya masyarakat Indonesia sejak berabad silam 

sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan, menambah kebugaran, dan 

merawat kecantikan. Industri, usaha dan sub sektor obat tradisional jamu serta 

kosmetik di Indonesia semakin berkembang sejak tahun 2008 melalui kegiatan 

”Jamu Brand Indonesia” yang dicanangkan oleh Presiden RI 2009-2014 Susilo 

Bambang Yudoyono pada Gelar Kebangkitan Jamu Indonesia. Menurut resolusi 

Promoting the Role of Traditional Medicine in Health System: Strategy for the 

African Region (Ditjen PEN, 2014; Tilaar, 2010). 

Jamu harus memenuhi kriteria yaitu aman sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan, klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris dan memenuhi 

persyaratan mutu yang berlaku. Mutu jamu ditentukan oleh beberapa persyaratan 

pokok yaitu komposisi yang benar meliputi aspek secara kuantitatif dan kualitatif. 

Secara kuantitatif jamu diolah dari simplisia berdasarkan jumlahnya sebagaimana 

tertera dalam formulir pendaftaran. Kemudian secara kualitatif, ramuan dalam 

jamu diolah berdasarkan macam atau jenis simplisia yang tertera dalam formulir 

pendaftaran serta aman, yang tidak dicampur dengan zat berkhasiat lain seperti 

bahan kimia obat. Jamu tidak boleh mengalami perubahan fisik dan kimia serta 

tidak boleh tercemar bahan asing (Bambang, 1986; BPOM RI, 2004).
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Obat tradisional atau obat herbal terdaftar yang ada di pasaran lebih dari 5000 

produk. Sampai saat ini Badan POM masih menemukan beberapa produk obat 

tradisional yang didalamnya dicampuri bahan kimia obat (BKO). BKO di dalam 

obat tradisional inilah yang menjadi selling point bagi produsen. Hal ini 

kemungkinan disebabkan kurangnya pengetahuan produsen akan bahaya 

mengkonsumsi bahan kimia obat secara tidak terkontrol baik dosis maupun cara 

penggunaannya atau bahkan semata-mata demi menguntungkan produsen, karena 

konsumen menyukai produk obat tradisional yang bereaksi cepat pada tubuh. 

Konsumen yang tidak menyadari adanya bahaya dari obat tradisional yang 

dikonsumsinya, apalagi tidak memperhatikan adanya kontra indikasi penggunaan 

beberapa bahan kimia bagi penderita penyakit tertentu maupun interaksi bahan 

obat yang terjadi apabila pengguna obat tradisional sedang mengkonsumsi obat 

lain, tentunya sangat membahayakan. Dapat kita ambil salah satu contoh apabila 

didalam obat tradisional terdapat suatu bahan kimia obat yaitu Parasetamol dapat 

kita ketahui efek samping dari  parasetamol dilaporkan setelah penggunaan jangka 

panjang,  mengakibatkan fatal pada kerusakan hati (dan lebih jarang kerusakan 

ginjal), kelainan darah, pankreatis akut dan overdosis. Kepada masyarakat 

diserukan agar berhati-hati dan waspada serta tidak mengkonsumsi obat 

tradisional sebagaimana tercantum dalam lampiran Badan Pengawas Obat Dan 

MakananPublic Warning/ Peringatan IN.05.03.1.43.11.15.5284 tanggal 30 

November 2015 ini karena dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesehatan 

bahkan dapat berakibat fatal (Turana, 2003; BPOM RI, 2010b). 

Analisis risiko terhadap temuan hasil pengawasan Obat Tradisional-Bahan 

Kimia Obat oleh Badan POM RI dalam kurun waktu pada tahun 2010 

menunjukkan kecenderungan ditemukan kandungan bahan kimia obat yang 

dilarang dicampur didalam obat tradisional. Pada awal (2001-2007) temuan Obat 

Tradisional-Bahan Kimia Obat menunjukkan trend ke arah obat rematik dan 

penghilang rasa sakit misalnya mengandung Fenilbutazon dan Metampiron. 

Tahun 2007 temuan Obat Tradisional-Bahan Kimia Obat menunjukkan perubahan 

trend ke arah obat pelangsing dan stamina, antara lain mengandung Sibutramin, 

Sildenafil, dan Tadalafil. (BPOM RI, 2010b). 
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Dalam penelitian ini dilakukan analisis dengan menggunakan 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 dan biaya 

analisis relatif murah. Sehingga diharapkan dapat digunakan untuk memisahkan 

dan mengidentifikasi adanya Bahan Kimia Obat (BKO) antara Parasetamol, Asam 

Mefenamat, Kafein, dan Fenilbutazon pada sediaan serbuk Jamu Tanpa Merek 

yang beredar di masyarakat. 

Penelitian bahan kimia obat pada sediaan serbuk Jamu Tanpa Merek ini 

dilakukan di Kecamatan Klojen Malang yang masyarakatnya masih cenderung 

menggunakan sediaan serbuk jamu dalam kesehariannya. Menyadari hal tersebut, 

maka peneliti akan melakukan penelitian tentang “ANALISIS BAHAN KIMIA 

OBAT DALAM SEDIAAN JAMU SERBUK PEGEL LINU (TANPA MEREK) 

DENGAN METODE KLT– DENSITOMETRI (Penelitian Dilakukan Di 

Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah pada sediaan serbuk jamu tanpa merek yang diperoleh di Kelurahan 

Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang mengandung Bahan Kimia Obat 

dengan Metode KLT – Densitometri? 

2. Kadar Bahan Kimia Obat dalam sediaan serbuk jamu tanpa merek dengan 

Metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) – Densitometri ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui adanya Bahan Kimia Obat sediaan serbuk jamu tanpa merek 

dengan KLT – Densitometri. 

2. Mengetahui kadar Bahan Kimia Obat sediaan serbuk jamu di Kelurahan 

Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang dengan menggunakan Metode 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) – Densitometri. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

a. Peneliti dapat mengetahui Obat Tradisional sediaan serbuk jamu yang 

beredar di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang 

mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) atau tidak. 

b. Sebagai tahap pembelajaran dalam penelitian. 

2. Bagi Instansi penelitian 

a. Sebagai bahan refrensi ilmiah bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian 

selanjutnya. 

3. Bagi Masyarakat  

a. Menambah pengetahuan masyarakat tentang bahaya Obat Tradisional 

Bahan Kimia Obat. 

b. Masyarakat dapat  memilih Obat Tradisional yang aman tanpa campuran 

Bahan Kimia Obat. 

 


