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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia memiliki beragam warisan nenek moyang, salah 

satunya adalah jamu tradisioanal. Jamu tradisional merupakan obat dari satu 

maupun campuran dari berbagai tumbuhan yang dapat berguna untuk 

menyembuhkan penyakit (Widiyanti, 2005). 

Jamu tradisional digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu usaha 

untuk mengurangi rasa sakit, menyembuhkan dan mencegah penyakit tertentu, 

mempercantik diri, serta menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar. Dewasa ini 

penggunaan obat tradisional (OT) makin berkembang serta mendapatkan perhatian 

oleh masyarakat maupun pemerintah. Hal ini dapat di buktikan dengan 

meningkatnya industri obat tradisional dan bertambahnya penemuan ilmiah terkait 

dengan khasiat tanaman yang digunakan sebagai bahan dasar obat tradisional dalam 

menyembuhkan berbagai penyakit (Tandri dkk, 2009). 

Menurut Peraturan Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  

Republik Indonesia Nomor : Hk.00.05.41.1384, menjelaskan bahwa obat 

tradisional 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. Obat tradisional sendiri terbagi menjadi 3 bagian yakin Jamu, Obat 

Herbal Terstandar, dan Fitofarmaka. Penggolongan obat tradisional bertujuan untuk 

mengetahui tingkatan pengujian pada obat tradisional tersebut (BPOM, 2005). 

Demi melindungi masyarakat dari penggunaan obat tradisional dan 

suplemen kesehatan yang tidak sesuai dengan aturan dan tidak memenuhi syarat 

keamanan, manfaat, dan mutu, Badan POM selalu melakukan pengawasan 

peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan, dan yang kemungkinan terjadi 

ditambahkannya Bahan Kimia Obat (BKO) dalam obat tradisional maupun 

suplemen  kesehatan.  Berdasarkan   hasil   pengawasan   Badan   POM  di  seluruh 
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Indonesia dari bulan November 2014 sampai dengan Agustus 2015, telah 

ditemukan 50 produk obat tradisional dan suplemen kesehatan stamina pria 

mengandung BKO, dengan 25 di antaranya merupakan produk obat tradisional 

tidak terdaftar (ilegal). Badan POM mengeluarkan peringatan/public warning, 

dengan tujuan agar masyarakat lebih waspada dan tidak mengonsumsi obat 

tradisional dan suplemen kesehatan mengandung BKO karena dapat 

membahayakan kesehatan. Bahan Kimia Obat (BKO) yang teridentifikasi pada 

temuan kali ini didominasi oleh sildenafil dan turunannya. Sildenafil sendiri 

merupakan obat yang diindikasikan untuk mengobati disfungsi ereksi dan 

hipertensi arteri pulmonal (Rosita dkk, 2015). 

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional, 

menjelaskan berbagai persyaratan terkait regulasi peredaran obat tradisional. Bahan 

baku obat tradisioal wajib memenuhi persyaratan mutu seperti yang tercantum 

dalam buku Materia Medika Indonesia dan Farmakope Indonesia. Serta persyaratan 

mutu produk jadi meliputi parameter uji organoleptik, kadar air, cemaran mikroba, 

aflatoksin total, cemaran logam berat, keseragaman bobot, waktu hancur, volume 

terpindahkan, pH, dan Bahan Tambahan, sesuai dengan bentuk sediaan dan 

penggunaannya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional, obat tradisional yang dapat 

diberikan izin edar harus memenuhi kriteria yakni, menggunakan bahan yang 

memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, dibuat dengan menerapkan CPOTB, 

memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang 

diakui, berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun, dan/atau secara 

ilmiah, dan penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak 

menyesatkan. Obat tradisional dilarang mengandung, etil alkohol lebih dari 1%, 

kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran,  

bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, 

narkotika atau psikotropika, dan/atau bahan lain yang berdasarkan pertimbangan 

kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan. Dari kedua 

peraturan tersebut dapat digunakan sebagai landasan utama dalam pengedaran obat 

tradisional. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 
 

Obat tradisional akan memliliki manfaat dan aman dikonsumsi dengan 

berbagai pertimbangan, sekurang-kurangnya ada enam aspek ketepatan yakni tepat 

takaran, tepat waktu dan cara penggunaan, tepat pemilihan bahan dan telaah 

informasi, serta sesuai dengan indikasi penyakit. Penyimpangan yang terjadi 

terhadap salah satu aspek memungkinkan terjadinya ramuan obat tradisional yang 

asalnya aman untuk dikonsumsi menjadi tidak aman atau berbahaya bagi kesehatan 

pengguna obat tradisional tersebut. Beberapa ramuan obat tradisional yang telah 

melewati berbagai macam pengujian dinyatakan memiliki efek samping yang 

berbahaya bahkan dapat menyebabkan kematian. Penyalahan produksi obat 

tradisional dengan menambahkan zat kimia yang biasa disebut Bahan Kimia Obat 

(BKO) dengan harapan dapat mempertajam dan mempercepat khasiat yang 

ditimbulkan oleh jamu tersebut, teryata malah memberikan efek negatif yang dapat 

membahayakan kesehatan. BKO yang sering dicampur dalam obat tradisional 

antara lain fenilbutazon, antalgin, deksametason, parasetamol, CTM, kafein, 

teofilin, prednisone, furosemide dan lain sebaginya (Katno, 2008).  

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa pencampuran bahan kimia obat  

dalam sediaan obat tradisional memiliki dampak buruk yang dapat membahayakan 

kesehatan manusia yang menggunakan sediaan tersebut. Terdapat beberapa 

penelitian yang telah dilakukan di Kota Malang terkait penggunaan bahan kimia 

obat dalam sediaan obat tradisional, antara lain penelitian bahan kimia obat 

sildenafil sitrat, tadalafi, dan vardenafil pada sediaan jamu kuat pria di Kecamatan 

Klojen yang memberikan hasil temuan berupa 9 sampel jamu mengandung bahan 

kimia obat sildenafil sitrat (Sari, 2012); penelitian yang lain meneliti pencampuran 

bahan kimia obat parasetamol dan asam mefenamat dalam sediaan jamu asam urat 

yang beredar di Kecamatan Sukun yang menghasilkan temuan 3 sampel jamu asam 

urat mengandung bahan kimia obat parasetamol dan asam mefenamat (Sakinah, 

2013). 

Pada penelitian ini peneliti ingin menguji apakah sediaan jamu pegel linu 

padat bermerek mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat yang akan 

dianalisis antara lain fenilbutazon, parasetamol, kafein, dan asam mefenamat. 

Bahan kimia obat yang akan di analisis dalam sediaan obat tradisional 

membutuhkan metode yang optimal dalam memisahkan fenilbutazon, parasetamol, 
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kafein, dan asam mefenamat dengan komponen lain dalam sediaan. Metode yang 

akan 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  pada fase diam di bawah pengaruh pergerakan fase gerak (Sherma and Fried, 

2003). Peneliti akan menggunakan metode analisis TLC (Thin Layer 

Chromatography) yang mana metode ini dapat digunakan untuk analisis secara 

kuantitatif dan kualitatif. Metode ini dapat digunakan untuk berbagai sampel dan 

dengan metode ini dapat menghasilkan informasi kromatogram yang tampak, 

sehingga metode ini dapat digunakan untuk menganalisa komponen yang terdapat 

pada sediaan jamu yang akan diteliti. (Harish dan Vijay, 2010). 

Penelitian BKO pada jamu pegel linu bermerek sediaan padat ini akan 

dilakukan disalah satu Kecamatan yang berada di Kota Malang. Kecamatan yang 

akan diteliti adalah Kecamatan Klojen yang mana sampel jamu akan di ambil dari 

berbagai outlet yang ada di Kecamatan Klojen. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang menghasilkan beberapa permasalahan, yakni: 

1) Apakah pada sediaan jamu pegel linu padat bermerek di Kecamatan 

Klojen, Kota Malang mengandung bahan kimia obat asam mefenamat, 

parasetamol, kafein, dan fenilbutazon menggunakan metode KLT 

Densitometri? 

2) Berapa kadar bahan kimia obat asam mefenamat, parasetamol, kafein, dan 

fenilbutazon yang terdapat dalam sediaan jamu pegel linu padat bermerek 

menggunakan metode KLT Densitometri? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah menghasilkan beberapa tujuan, yakni: 

1) Mengetahui adanya bahan kimia obat asam mefenamat, parasetamol, 

taurin, kafein, dan fenilbutazon pada sediaan jamu pegel linu padat 

bermerek di Kecamatan Klojen, Kota Malang. 
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2) Mengetahui berapa kadar bahan kimia obat asam mefenamat, parasetamol, 

taurin, kafein, dan fenilbutazon pada sediaan jamu pegel linu padat 

bermerek di Kecamatan Klojen, Kota Malang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat di manfaatkan sebagai referensi 

ilmiah penggunaan metode yang akan digunakan untuk analisis dalam penelitian 

selanjutnya, dan dapat digunakan sebagai kontrol penggunaan bahan kimia obat 

pada obat tradisional dalam berbagai bentuk sediaan farmasi.


