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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1. Skema Konseptual 

 

 

Kualitatif Kuantitatif 

NIlai Rf, λ Max, Match Factor Kurva kalibrasi, Luas area bawah 

kurva 

Obat tradisional didefinisikan sebagai bahan baku atau sediaan yang berasal 

dari tumbuhan yang memiliki efek terapi atau efek lain yang bermanfaat bagi 

kesehatan manusia, (WHO, 2005). 

Obat Tradisional dilarang mengandung: etil alkohol lebih dari 1%, 

bahan kimia obat; narkotika atau psikotropika; dan/atau bahan lain yang 

berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian 

membahayakan kesehatan (Permenkes RI, 2012). 

Berdasarkan   hasil   pengawasan   Badan   POM  di  seluruh Indonesia dari 

bulan November 2014 sampai dengan Agustus 2015, telah ditemukan 50 

produk obat tradisional dan suplemen kesehatan stamina pria mengandung 

BKO. (Rosita dkk, 2015) 

Dugaan sediaan jamu pegel linu padat bermerek mengandung BKO di 

Kecamatan Klojen dengan penambahan BKO parasetamol, fenilbutazon, 

asam mefenamat, dan kafein. 

Analisis menggunakan metode KLT-Densitometri untuk mendeteksi adanya 

BKO dalam jamu 

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konseptual 
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3.2. Uraian Skema Konseptual 

Obat tradisional didefinisikan sebagai bahan baku atau sediaan yang 

berasal dari tumbuhan yang memiliki efek terapi atau efek lain yang bermanfaat 

bagi kesehatan manusia (WHO, 2005). Mutu Obat Tradisional akan terjamin bila 

telah dinyatakan lolos dari semua persyaratan yang tertera pada Peraturan Kepala 

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 

Tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional (BPOM, 2014). Disamping mutu Obat 

Tradisional yang harus diperhatikan, Obat Tradisional pun memiliki larangan 

pencampuran bahan lain yang tertulis pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional. 

Berdasarkan   hasil pengawasan Badan POM di seluruh 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). Pada 

penelitian ini peneliti ingin menguji kadungan obat tradisional apakah obat 

tradisional tersebut mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat yang akan 

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

Peneliti akan menggunakan metode analisis TLC (Thin Layer Chromatography) 

yang mana metode ini dapat digunakan untuk analisis secara kuantitatif dan 

kualitatif (Harish dan Vijay, 2010). 

Untuk analisis kualitatif akan di dapatkan nilai Rf atau ukuran yang mana 

didapat berdasarkan posisi noda setiap zat terlarut pada plat kromatografi lapis tipis. 

(Srivastava, 2011). λ max dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk 

menentukan apakah terdapat senyawa yang akan dianalisis dengan membandingkan 

dengan baku standar (Prabowo dkk, 2012). Match factor digunakan untuk menguji 

keidentikan dari suatu senyawa, apakah senyawa tersebut identik atau tidak. 

(Sakinah, 2013). Penentuan analisis kuantitatif dilakukan dengan cara 

membandingkan luas area noda analit dengan luas area noda standar pada plat KLT 

yang telah diketahui konsentrasinya (Wulandari, 2011). 


