
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Obat tradisional oleh Departemen Kesehatan diklasifikasikan sebagai , 

Jamu, Fitofarmaka, dan Taman Obat Keluarga (TOGA). Jamu adalah obat 

yang berasal dari bahan tumbuhan, hewan dan mineral, atau sediaan 

galeniknya atau campuran dari bahan tersebut yang digunakan dalam upaya 

pengobatan berdasarkan pengalaman. Jamu harus distandarisasi dan melalui 

uji toksisitas, farmakologi eksperimental, dan uji klinik (Zulaikah, 2005).  

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian 

Kesehatan RI memprakarsai isian kuesioner riskesdas 2007 tentang 

pemanfaatan jamu oleh masyarakat Indonesia fengan hasil 35,7% masyarakat 

menggunakan jamu dan lebih dari 85% di antaranya mengakui bahwa jamu 

bermanfaat bagi kesehatan.Riskesdas 2010 ternyata menunjukkan peningkatan 

hasil yaitu 59,12% dari 35,7% dan 95,6% dari 85% (Purwaningsih, 2013). 

Obat tradisional  yang  masih  dikonsumsi masyarakat  sampai  saat  ini  

adalah  jamu pegal linu.  Bahan  yang  biasa digunakan untuk  pembuatan  

jamu  pegal  linu diantaranya temulawak, jahe, temu ireng, mengkudu,  adas,  

kunyit,  merica,  asam, dan lain sebagainya. Jamu gendong yang dijajakan di 

daerah Jawa Tengah antara lain daun papaya, kunir asam, cabe puyang, beras 

kencur, paitan, dan sirih (Zulaikah 2005). 

Plumbum (Pb) merupakan bahan kimia yang termasuk dalam kelompok 

logam berat yang sama sekali tidak dibutuhkan oleh tubuh, di mana jika 
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masuk ke dalam tubuh organisme hidup dalam jumlah yang berlebihan akan 

menimbulkan efek negatif terhadap fungsi fisiologis tubuh. Logam berat yang 

masuk ke dalam tubuh dalam jumlah kecil akan berakumulasi di dalam tubuh, 

sehingga pada suatu saat juga dapat menimbulkan efek negatif dan gangguan 

kesehatan (Naria, 2005).  

Analisis mengenai logam berat pada obat tradisional juga telah 

dilakukan pada beberapa penelitian. Garg dan Singh (2012) meneliti 

kandungan logam berat pada sediaan herbal Churna di pasaran India. 

Sebanyak 19 sampel sediaan herbal Churna yang mereka teliti, 16 sampel 

terdeteksi adanya logam merkuri (Hg) dan 8 sampel juga dideteksi adanya 

logam Pb yang melebihi ambang batas yang diperbolehkan WHO. 

Pada penelitian Okta Letri (2015) mengenai kandungan logam berat Pb, 

Cd, dan Hg pada jamu pegalinu di Pekanbaru ditemukan hasil bahwa jamu 

mengandung  kadar logam Pb hampir sama yaitu 10 mg/Kg  dan  9,2  mg/Kg. 

Terdapatnya logam  berat  Pb  dan  Cd  dalam  produk jamu  kemungkinan  

mengontaminasi jamu  pada  saat  proses  produksinya. Umumnya  alat  yang 

digunakan  pada  proses  produksi  terbuat dari  logam.  Pengeroposan  logam  

pada alat-alat  yang  dipakai  pada  proses produksi  kemungkinan  bercampur 

dengan jamu. 

 Hasil penelitian ini akan dikembangkan dan diharapkan dapat 

digunakan sebagai sumber belajar mahasiswa dan masyarakat dengan 

mengaitkan hasil penelitian ini pada materi bahan kimia dalam pangan dan 

keamanan pangan. Selain itu, penelitian ini juga dikembangkan menjadi poster 
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untuk media pembelajaran biologi SMP kelas VIII semester 2 dalam materi 

bahan kimia dalam makanan melalui analisis SK-KD, dengan mengaitkan 

hasil penelitian ini pada materi pembelajaran bahan kimia dalam makanan. 

Sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Sumber belajar 

dapat berupa media seperti poster.  

Melalui penelitian ini diharapkan mahasiswa dan masyarakat mampu 

menerapkan hasil penelitian ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Melihat 

pentingnya hal diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Plumbum (Pb) pada Jamu Gendong di Pasar Kota Malang 

(Dimanfaatkan sebagai Sumber Belajar Biologi)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka masalah dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kandungan Plumbum (Pb) dalam jamu gendong di pasar Kota 

Malang? 

2. Bagaimana gambaran kandungan Plumbum (Pb) dalam jamu gendong di 

pasar kota Malang? (Apakah sesuai dengan peraturan Badan Standarisasi 

Nasional tahun 2009 dan Ditjen POM No. 03725/B/ SK/VII/1989?) 
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3. Apa bentuk sumber belajar yang tepat dari hasil penelitian mengenai analisis 

kandungan logam berat Plumbum (Pb) dalam jamu gendong di Pasar Kota 

Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan sebagai 

berikut: 

1. Mengidentifikasi jumlah kandungan Plumbum (Pb) dalam jamu gendong di 

pasar kota Malang 

2. Menentukan kandungan Plumbum (Pb) dalam jamu gendong di pasar kota 

Malang sesuai dengan peraturan Badan Standarisasi Nasional tahun 2009 dan 

Ditjen POM No. 03725/B/ SK/VII/1989 

3. Mendeskripsikan bentuk sumber belajar yang tepat dari hasil pengembangan 

penelitian analisis kandungan logam berat Plumbum (Pb) pada jamu gendong 

di pasar kota Malang 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penilitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Penulis memberikan pengalaman dalam menganalisis kandungan logam 

berat Plumbum (Pb) dalam jamu gendong di Kota Malang. Selain itu dapat 

memperkaya khasanah keilmuan peneliti dalam bidang pembelajaran 

keamanan pangan. 
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2. Bagi Mahasiswa

Penulis memberikan informasi kepada mahasiswa tentang kandungan 

Plumbum (Pb) dalam jamu gendongyang beredar di kota Malang. Selain 

itu diharapkan dapat menghimbau mahasiswa sebagai untuk lebih 

memperhatikan keamanan pangan dengan cara mengkonsumsi jamu yang 

jelas terdaftar di BPOM sehingga dipastikan aman dan layak konsumsi 

3. Bagi masyarakat

Masyarakat merupakan sasaran yang lebih luas dari penelitian ini 

selain sasaran khusus yakni mahasiswa. Adanya poster ini diharapkan 

masyarakat juga dapat mengetahui tentang keamanan pangan dengan cara 

mengkonsumsi jamu yang jelas terdaftar di BPOM sehingga dipastikan 

aman dan layak konsumsi untuk mewujudkan generasi sehat. 

1.5 Batasan Masalah 

a. Logam berat yang diteliti adalah Plumbum (Pb)

b. Jamu tradisional yang diteliti adalah jamu gendong di pasar Kota Malang

yang meliputi pasar Belimbing, pasar Merjosari, dan pasar Batu

c. Sampel diambil secara acak di penjual jamu gendong di pasar kota Malang

dengan kriteria jamu tidak memiliki label

d. Jam pengambilan sampel dilakukan sekitar pukul 10:00 – 12:00 WIB

e. Metode yang di gunakan untuk menganalisis kandungan Pb adalah metode

Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)


