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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      Jamu pegal linu merupakan salah satu obat tradisional yang banyak 

dikonsumsi masyarakat Indonesia (Riyanti dkk, 2013). Hal ini dikarenakan 

sebagian besar masyarakat di Indonesia banyak yang melakukan pekerjaan berat 

yang menimbulkan efek badan pegal dan linu sehingga masyarakat 

mengkonsumsinya untuk dapat membantu meringankan rasa capek dan pegal-

pegal pada tubuh. Namun, sering kali terdapat isu mengkonsumsi jamu dapat 

membahayakan kesehatan tubuh. 

Jamu sebenarnya tidak berbahaya, jamu digunakan untuk membantu 

mengobati penyakit, dapat digunakan sebagai upaya untuk pemeliharaan 

kesehatan, pencegahan penyakit, dan perawatan kesehatan bagi masyarakat 

Indonesia. Namun, beberapa orang menyalahgunakan fungsi jamu dengan 

menambahkan obat sintetik atau bahan kimia obat (BKO) sehingga jamu menjadi 

berbahaya. Risiko bahaya yang secara umum adalah risiko gangguan kesehatan 

serius, terutama pada lambung, jantung, ginjal, hati dan bisa berujung kematian 

(Sidoretno dkk, 2018).  

Bahaya tersebut dapat mengurangi minat masyarakat dalam mengkonsumsi 

jamu pegal linu. Masyarakat yang sebelumnya mempunyai anggapan bahwa jamu 

pegal linu adalah sebuah minuman tradisional, minuman penjaga kebugaran 

tubuh, ataupun warisan budaya nusantara yang harus dijaga kelestariannya. Hal-

hal tersebut dapat segera tergantikan ataupun dilupakan karena efek samping yang 
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sangat berbahaya. Hal ini diperkuat oleh penelitian Hapsari (2011). Di dalam 

penelitiannya, Hapsari menyatakan bahwa 77% responden menyatakan akan 

mengurangi frekuensi konsumsi jamu pegal linu setelah terdapat berita penarikan 

jamu pegal linu produksi Cilacap. 

Jamu pegal linu produksi Cilacap dilakukan penarikan dikarenakan jamu 

tersebut terdeteksi mengandung BKO. Jamu pegal linu memang sangat rawan 

untuk ditambahkan BKO. Penambahan BKO pada jamu akan membantu 

meningkatkan kinerja dari jamu sehingga jamu akan cepat terasa atau lebih efektif 

dimana hal ini disukai oleh masyarakat. Beberapa BKO yang sering ditambahkan 

dalam jamu pegal linu adalah fenilbutason, piroksikam, asam mefenamat, 

metampiron, parasetamol (Gitawati, 2013). 

Asam Mefenamat sering ditambahkan pada jamu pegal linu. Senyawa ini 

mempunyai efek analgesik atau dapat mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri 

sehingga senyawa tersebut sesuai untuk ditambahkan pada jamu pegal linu untuk 

memberikan efek manjur. Penambahan asam mefenamat tersebut tentu saja tidak 

diketahui oleh masyarakat dan penggunaan BKO yang tidak terkontrol akan dapat 

membahayakan masyarakat. Beberapa efek merugikan penambahan asam 

mefenamat berdasarkan Public Warning/Peringatan BPOM RI No. KH. 

00.01.43.2397 tanggal 4 Juni 2009  adalah diare, ruam kulit, trombositopenia, 

anemia hemolitik, kejang, dan tukak lambung. Menurut Pharmaceutical Press 

(2009), penggunaan asam mefenamat yang berlebihan akan berkaitan dengan 

toksisitas pada sistem saraf pusat (Central Nervous Systems) seperti kejang 

ataupun koma, sehingga penggunaannya pada jamu pegal linu diperlukan 
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pengawasan dengan baik.  Disamping hal tersebut, 40% pengguna jamu pegal linu 

diperkirakan mempunyai kecenderungan untuk terus mengkonsumsi jamu pegal 

linu secara teratur dalam rentang waktu setahun (Gitawati, 2013), dimana hal ini 

akan lebih memperparah efek samping dari penambahan asam mefenamat.  

Pemerintah mengetahui bahaya penggunaan BKO dan melarang penambahan 

senyawa tersebut dalam produk jamu. Beberapa peraturan yang ada dan 

digunakan untuk mengkontrol penggunaan BKO dalam jamu adalah sebagai 

berikut: UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 196 dan 197, UU 

RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 37 ayat 1, 

PERMENKES RI No. 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat 

Tradisional pada pasal 37. 

Penambahan asam mefenamat dalam jamu pegal linu tentu saja sangat 

berbahaya. Namun, jamu yang mengandung asam mefenamat dapat diidentifikasi 

dengan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Metode ini merupakan salah 

satu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan suatu senyawa 

dalam campurannya, membutuhkan peralatan sederhana, dan dapat dilakukan 

untuk jumlah sampel yang konstituennya sangat kecil (dalam satuan 

mikro/semimikro) sehingga sesuai untuk identifikasi kandungan asam mefenamat 

dalam jamu pegal linu. Selain itu, KLT mempunyai tingkat keterulangan dan 

tingkat selektifitas yang tinggi sehingga metoda KLT efektif digunakan untuk 

mengidentifikasi kandungan asam mefenamat pada jamu pegal linu. 

Penelitian mengenai identifikasi asam mefenamat pada jamu pegal linu belum 

pernah dilakukan di Pasar Petarukan. Pasar Petarukan merupakan pasar satu-
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satunya dan merupakan pusat perekonomian di Kecamatan Petarukan, dimana 

mayoritas penduduknya adalah petani dan pedagang (Wikipedia, 2018). Petarukan 

mempunyai luas wilayah 81,29 km
2
 dengan area sawah sebanyak 53,70 km

2
, area 

bukan sawah sebesar 27,59 km
2
 (berdasarkan data BPS Kabupaten Pemalang 

Tahun 2015), dan jumlah penduduk sebanyak 145.790 orang 

(DinKesKabPemalang, 2015). Dengan adanya area sawah yang luas, mayoritas 

penduduk bekerja sebagai petani dan pedagang maka dimungkinkan masyarakat 

di Petarukan masih cenderung menyukai jamu.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengenai ”Identifikasi 

Kandungan Asam Mefenamat pada Sediaan Jamu Serbuk Pegal Linu yang 

Beredar di Pasar Petarukan secara Kromatografi Lapis Tipis” dipandang perlu 

dilakukan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada maka permasalahan yang akan penulis 

teliti dalam penelitian ini adalah apakah terdapat kandungan asam mefenamat 

pada sediaan jamu serbuk pegal linu yang beredar di Pasar Petarukan secara 

kromatografi lapis tipis. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini adalah untuk identifikasi 

kandungan asam mefenamat pada sediaan jamu serbuk pegal linu yang beredar di 

Pasar Petarukan secara kromatografi lapis tipis. 
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D. Keaslian Penelitian 

Sejauh peneliti ketahui, penelitian mengenai identifikasi kandungan asam 

mefenamat pada sediaan jamu serbuk pegal linu yang beredar di Pasar Petarukan 

secara kromatografi lapis tipis belum pernah dilakukan sebelumnya. Meski 

demikian, beberapa penelitian awal yang terkait mengenai penelitian tersebut 

telah ada, penelitian-penelitian tersebut selengkapnya dapat dilihat pada Tabel I. 

No. Judul Penelitian Peneliti Tahun Keterangan Perbedaan

1 Korelasi Antara Persepsi 

Bahaya Bahan Kimia Obat 

Dan Perubahan Frekuensi 

Konsumsi Jamu Pegal Linu 

Pada Konsumen Kios Jamu 

di Eks Kotip Cilacap.

Pascalia Riska 

Prastika Hapsari.

2011 Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 

23% responden berpendapat bahwa 

BKO digunakan untuk pengobatan 

penyakit, 97% responden berpendapat 

bahwa BKO berbahaya bila dicampur 

ke dalam jamu pegal linu karena dapat 

merusak organ tubuh, dan 77% 

responden mengurangi frekuensi 

konsumsi jamu pegal linu bila terdapat 

BKO.

Penelitian 

dilakukan di 

Cilacap; 

Penelitian 

mengenai persepsi 

masyarakat 

terhadap 

penambahan BKO 

pada jamu pegal 

linu.

2 Analisis Adulterasi Jamu 

Pegal Linu Yang Diperoleh 

Dari Pasar Di Jakarta Dan 

Sekitarnya.

Retno Gitawati. 2013 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

52 sampel dari 114 jamu kategori pegal 

linu/asam urat mengandung BKO 

dimana jenis BKO yang ditemukan 

adalah parasetamol (30,7%), 

fenilbutazon (20,4%), piroksikam 

(7,1%) dan asam mefenamat (3,5%).

Penelitian 

dilakukan di 

wilayah Jakarta 

dan sekitarnya 

ditahun 2013.

3 Identifikasi Asam 

Mefenamat dalam Jamu 

Rematik yang Beredar Di 

Distrik Heram Kota 

Jayapura, Papua.

Rusnaeni, Desy 

Ilmawati Sinaga, 

Fitria Lanuru, 

Imelda Meriyanti 

Payungallo, Is Ika 

Ulfiani.

2016 Penelitian menggunakan 2 sampel jamu 

rematik yang diperoleh di Distrik 

Heram pada tahun 2014 dan tidak 

ditemukan adanya kandungan asam 

mefenamat.

Penelitian 

dilakukan di 

Distrik Heram 

pada Tahun 2014.

4 Analisis Bahan Kimia Obat 

Asam Mefenamat dalam 

Jamu Pegal Linu dan Jamu 

Rematik yang Beredar di 

Kota Manado.

Rifani Hutami 

Supardi, Sri 

Sudewi, Defny S. 

Wewengkang.

2017 Hasil penelitian menunjukkan dari 

sepuluh sampel jamu yang ada, delapan 

jamu teridentifikasi mengandung asam 

mefenamat dengan kadar yang berbeda.

Penelitian 

dilakukan di 

Manado; 

Penelitian 

kuantitatif dengan 

menggunakan 

Spektrofotometri.

5 Identifikasi Asam 

Mefenamat pada Sediaan 

Jamu Serbuk Asam Urat 

yang Beredar di Pasar 

Comal Kabupaten Pemalang 

dengan Metode 

Kromatografi Lapis Tipis.

Muhammad Bahtiar 

Rizal.

2017 Hasil penelitian menunjukkan dari lima 

sampel jamu yang ada, semua jamu 

teridentifikasi mengandung asam 

mefenamat.

Penelitian pada 

jamu asam urat 

yang beredar di 

Pasar Comal.

Tabel I. Penelitian-Penelitian Sebelumnya yang Pernah Dilakukan
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E. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini dilakukan, penelitian ini diharapkan akan memberikan 

beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian dapat untuk mengetahui jamu pegal linu yang beredar di 

Pasar Petarukan mengandung BKO atau tidak. 

2. Bagi Instansi Peneliti 

Hasil penelitian dapat sebagai bahan acuan/referensi ilmiah bagi adik 

tingkat ataupun seseorang yang berminat untuk melakukan penelitian 

lanjutan. 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian dapat sebagai bahan pengetahuan bagi masyarakat dalam 

memilih jamu yang  aman tanpa campuran BKO. 
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