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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telaah Pustaka 

1. Jamu 

Jamu berasal dari kata jamuju yang berasal dari bahasa Jawa Kuna dan 

mengalami penghilangan suku ju sehingga menjadi jamu pada bahasa Jawa Baru. 

Tingkat penanda mengikuti perubahan pada bahasa Jawa Baru, bahasa Indonesia 

menyerap kata tersebut dalam bentuk jamu (Ubaidillah, 2017). Menurut Pusat 

Bahasa (2008), jamu dapat diartikan sebagai obat  yang dibuat dari akar-akaran, 

daun-daunan, dsb. Menurut Permenkes RI No. 6 Tahun 2016 tentang 

Formularium Herbal Asli Indonesia, jamu didefinisikan sebagai sediaan obat 

bahan alam, status keamanan dan khasiatnya dibuktikan secara empiris. 

Jamu dapat digunakan untuk pengobatan dan pemeliharaan kesehatan 

(Aditama, 2014). Meski demikian, sejarah mengenai jamu belum diketahui secara 

pasti. Jamu dikatakan berasal dari kerajaan mataram, sekitar 1300 tahun yang lalu 

dan sangat dipengaruhi oleh Ayurveda dari India (Llyod dalam jurnal 

Yulagustinus dan Tridjaja, 2017). Budaya jamu mengalami puncaknya pada masa 

kerajaan Majapahit di jawa timur, dimana sekarang jamu menjadi sebuah 

perawatan kecantikan terkenal di Istana Kraton (Yulagustinus dan Tridjaja, 2017). 

Jamu merupakan obat tradisional Indonesia yang dibuat dari bahan alami 

secara turun-temurun berdasarkan pengalaman. Menurut Katno (2008) dalam 

Ahmad (2012) terdapat beberapa kelebihan tanaman obat dan obat tradisional 
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dibandingkan dengan obat-obat modern. Kelebihan penggunaan tanaman obat dan 

obat tradisional adalah sebagai berikut: 

a. Efek sampingnya relatif kecil jika digunakan secara tepat 

b. Komponen dalam satu bahan memiliki efek saling mendukung 

c. Pada satu tanaman obat memiliki beberapa efek farmakologi 

d. Lebih sesuai untuk penyakit-penyakit metabolik generatif.  

Kelemahan penggunaan tanaman obat dan obat tradisional adalah sebagai 

berikut: 

a. Efek farmakologisnya lemah 

b. Bahan baku belum terstandar 

c. Bersifat higroskopis serta volumines 

d. Belum dilakukan uji klinik 

e. Mudah tercemar berbagai jenis mikro organisme. 

Dipasaran, produk jamu ada beberapa macam, salah satu yang disukai oleh 

masyarakat adalah jamu pegal linu. Menurut Wahyuni dan Sujono (2004), jamu 

pegal linu merupakan salah satu produk obat tradisional yang banyak diminati 

oleh masyarakat. Jamu pegal linu digunakan untuk menghilangkan pegal linu, 

nyeri otot dan tulang, memperlancar peredaran darah, memperkuat daya tahan 

tubuh dan menghilangkan sakit seluruh badan, sedangkan ramuan yang digunakan 

hanya berdasar pengalaman tidak diuji kembali khasiat dan keamanannya. 

Dalam pedoman rasionalisasi Komposisi Obat Tradisional disebutkan 

simplisia penyusun jamu pegal linu mempunyai kegunaan sebagai: mengurangi 

nyeri, penyegar badan, penenang atau pelelap tidur dan sehubungan dengan 
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indikasi ini, khasiat pegal linu dapat diartikan dengan adanya khasiat analgetika 

(Wahyuni dan Sujono, 2004). 

2. Bahan Kimia Obat 

Bahan kimia obat (BKO) adalah senyawa sintesis atau bisa juga produk 

kimiawi yang berasal dari bahan alam yang umumnya digunakan pada pengobatan 

modern. Penggunaan BKO pada pengobatan modern selalu disertai takaran/dosis, 

aturan pakai yang jelas dan peringatan-peringatan bahaya dalam penggunaannya 

demi menjaga keamanan penggunanya. Meski demikian, BKO sebagai bahan 

kimia asing bagi tubuh, tetap saja harus waspada karena banyak kemungkinan 

terjadinya efek samping (Anonim, 2006). 

Risiko dan efek samping yang tidak diinginkan dari penggunaan Bahan Kimia 

Obat, salah satunya asam mefenamat, tanpa pengawasan dokter menurut Public 

Warning/Peringatan BPOM RI Nomor KH.00.01.1.43.2397 tanggal 4 Juni 2009 

adalah diare, ruam kulit, trombositopenia, anemia hemolitik, kejang dan tukak 

lambung. 

3. Asam Mefenamat 

Asam mefenamat mempunyai rumus molekul C15H15NO2 dengan rumus 

bangun yang dapat dilihat pada gambar 1. Asam mefenamat mempunyai berat 

molekul 241,3 (Pharmaceutical Press, 2009).  Uraian mengenai monografi dan 

farmakologi dari asam mefenamat adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1. Rumus bangun asam mefenamat 

(Pharmaceutical Press, 2009) 

 

a. Monografi 

Monografi asam mefenamat menurut Farmakope Indonesia IV (1995) 

dan Pharmaceutical Press (2009) adalah sebagai berikut: 

(1). Pengertian 

Asam mefenamat mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak 

lebih dari 102,0% C15H15NO2, dihitung terhadap zat yang telah 

dikeringkan. 

(2). Nama Kimia 

Asam N-2,3-xililantranilat [61-68-7]. 

(3). Nama Dagang 

Analspec, Asimat, Benostan, Cetalmic, Corstanal, Datan, 

Dolfenal, Dolos, Dystan, Femisic, Fensik, Gitaramin, Lapistan, 

Licostan, Mectan, Mefast, Mefinal, Mefinter, Mefix, Menin, Molasic, 

Nichostan, Opistan, Ponalar, Poncofen, Pondex, Ponsamic, Ponstan, 

Ponstelax, Stanalin, Stanza, Stelpon, Topgesic, Tropistan. 

(4). Pemerian 

Serbuk hablur, putih, atau hampir putih; melebur pada suhu lebih  

kurang 230
0
C disertai peruraian. 
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(5). Kelarutan 

Larut dalam larutan alkali hidroksida; agak sukar larut dalam 

kloroform; sukar larut dalam etanol dan dalam metanol; praktis tidak 

larut dalam air. 

(6). Penyimpanan 

Dalam wadah tertutup rapat, tidak tembus cahaya. 

b. Farmakologi 

Beberapa farmakologi asam mefenamat menurut Departemen 

Farmakologi dan Terapeutik FKUI (2016), yaitu sebagai berikut: 

(1). Golongan Obat 

Asam mefenamat termasuk dalam golongan obat Analgesik Anti-

Inflamasi Non Steroid (AINS). 

(2). Kegunaan 

Asam mefenamat digunakan sebagai analgesik; sebagai anti-

inflamasi, asam mefenamat kurang efektif dibandingkan aspirin. 

Asam mefenamat terikat sangat kuat pada protein plasma. Dengan 

demikian interaksi terhadap obat antikoagulan harus diperhatikan. 

(3). Efek Samping 

Efek samping terhadap saluran cerna sering timbul misalnya 

dispepsia, diare sampai diare berdarah dan gejala iritasi lain terhadap 

mukosa lambung. Pada orang usia lanjut efek samping diare hebat 

lebih sering dilaporkan. Efek samping lain  yang berdasarkan 
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hipersensitivitas ialah eritema kulit dan bronkokonstriksi, Anemia 

hemolitik pernah dilaporkan. 

(4). Dosis 

Dosis asam mefenamat adalah 2-3 kali 250-500 mg sehari. 

(5). Keterangan lain 

Karena efek toksiknya maka di Amerika Serikat obat ini tidak 

dianjurkan untuk diberikan kepada anak dibawah 14 tahun dan wanita 

hamil, dan pemberian tidak melebihi 7 hari. Penelitian klinis 

menyimpulkan bahwa penggunaan selama haid mengurangi 

kehilangan darah secara bermakna. 

4. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan senyawa dari suatu campuran 

senyawa dengan menggunakan pelarut yang sesuai (Kristanti dkk, 2008). Ada 

beberapa istilah yang banyak digunakan dalam ekstraksi, antara lain ekstraktan 

(yakni, pelarut yang digunakan untuk ekstraksi), rafinat (yakni, larutan senyawa 

atau bahan yang akan diekstraksi), dan linarut (yakni, senyawa atau zat yang 

diinginkan terlarut dalam rafinat) (Hanani, 2017). 

Proses ekstraksi untuk definisi pemisahan kimia merupakan cara memisahkan 

zat terlarut melalui dua buah pelarut (biasanya cair) yang dapat melarutkan zat 

tersebut namun kedua pelarut ini tidak dapat saling melarutkan (immiscible). 

Sampel dilarutkan dalam ”rafinat” yang berada dalam kontak dengan ”ekstraktan” 

sehingga terjadi perpindahan molekul zat terlarut karena perbedaan kelarutan di 
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dalam kedua jenis pelarut. Pada pembahasan teoritis mengenai ekstraksi, biasanya 

zat terlarut diekstrak oleh pelarut organik dari fase air (Wonorahardjo, 2016). 

Berdasarkan bentuk campuran yang diekstraksi, dapat dibedakan dua macam 

ekstraksi, yaitu sebagai berikut (Kristanti dkk, 2008): 

a. Ekstraksi Padat-Cair 

Ekstraksi padat-cair jika substansi yang diekstraksi terdapat di dalam 

campurannya yang berbentuk padat. 

b. Ekstraksi Cair-Cair  

Ekstraksi cair-cair jika substansi yang diekstraksi terdapat di dalam 

campurannya yang berbentuk cair. 

Dalam proses ekstraksi ada beberapa peristiwa yang dapat menggambarkan 

terjadinya peristiwa mikro yang mungkin ada dalam sistem. Beberapa peristiwa 

tersebut adalah sebagai berikut (Wonorahardjo, 2016): 

a. Distribusi dari senyawa-senyawa yang dapat larut dalam dua jenis pelarut 

yang tidak dapat bercampur. Jika interaksi zat terlarut berjalan normal dan 

tidak ada penyimpangan maka distribusi solut akan mengikuti harga 

konstanta distribusinya. Dalam keadaan kesetimbangan konsentrasi zat 

terlarut dalam kedua pelarut selalu berada dalam perbandingan tetap. 

Keadaan akan berubah jika temperatur dan tekanan berubah. Biasanya 

kelarutan akan meningkat pada temperatur yang lebih tinggi dan juga 

tekanan dinaikkan. 

b. Ikatan kimia pada fase air. Dalam pelarut polar seperti air kemungkinan 

senyawa organik yang polar untuk bermuatan dalam pelarut air sangat 
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besar. Dengan demikian, interaksi yang terjadi di fase air harus 

diperhitungkan karena jumlah komponen akan berkurang  karena adanya 

interaksi. 

c. Ikatan kimia pada fase organik. Biasanya senyawa yang diambil lebih larut 

dalam pelarut organik dibandingkan dengan pelarut air.  

Pelarut yang baik (optimal) untuk ekstraksi senyawa kandungan yang 

berkhasiat atau yang aktif yaitu pelarut yang dapat memisahkan senyawa dari 

bahan dan dari senyawa kandungan lainnya, serta menghasilkan ekstrak yang 

hanya mengandung sebagian besar senyawa kandungan yang diinginkan. Dalam 

hal ekstrak total, maka cairan pelarut dipilih yang melarutkan hampir semua 

metabolit sekunder yang terkandung. Faktor utama untuk pertimbangan pada 

pemilihan cairan penyari adalah sebagai berikut (Departemen Kesehatan RI, 

2000): 

a. Selektivitas 

b. Kemudahan bekerja dan proses dengan cairan tersebut 

c. Ekonomis 

d. Ramah lingkungan 

e. Keamanan 

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut 

dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan 

(kamar). Secara teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian 

konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi kinetik berarti dilakukan pengadukan 

yang kontinu. Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut 
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setelah dilakukan penyaringan maserat pertama, dan seterusnya (Departemen 

Kesehatan RI, 2000). 

5. Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi lapis tipis (KLT) dikembangkan oleh Izmailoff dan Schraiber 

pada tahun 1938. KLT merupakan bentuk kromatografi planar. Pada KLT, fase 

diamnya berupa lapisan yang seragam (uniform) pada permukaan bidang datar 

yang didukung oleh lempeng kaca, plat alumunium, atau plat plastik (Rohman, 

2009). 

KLT dalam pelaksanaannya lebih mudah dan lebih murah dibandingkan 

dengan kromatografi kolom. Demikian juga peralatan yang digunakan. Dalam 

KLT, peralatan yang digunakan lebih sederhana dan dapat dikatakan bahwa 

hampir semua labolatorium dapat melaksanakan setiap saat secara cepat (Rohman, 

2009). 

Beberapa keuntungan KLT adalah sebagai berikut (Rohman, 2009): 

a. KLT memberikan fleksibilitas yang lebih besar, dalam hal memilih fase 

gerak. 

b. Berbagai macam teknik untuk optimasi pemisahan seperti pengembangan 

2 dimensi, pengembangan bertingkat, dan pembaceman penyerap dapat 

dilakukan pada KLT. 

c. Proses kromatografi dapat diikuti dengan mudah dan dapat dihentikan 

kapan saja. 

d. Semua komponen dalam sampel dapat dideteksi. 
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Beberapa keuntungan KLT lainnya adalah bahwa metode ini dapat dilakukan 

untuk jumlah sampel yang konstituennya sangat kecil (dalam satuan 

mikro/semimikro). Jika sampel yang dimiliki jumlahnya tidak banyak atau 

memang kelimpahannya di alam sangat kecil, maka metode ini jauh lebih efisien 

dibandingkan dengan metode pemisahan lainnya. Dilain pihak, metode 

kromatografi disukai karena sifatnya selektif untuk senyawa organik 

multikomponen. Hal ini disebabkan interaksi fase diam dan fase gerak secara 

simultan terhadap senyawa-senyawa organik yang dipisahkan dapat memberikan 

perbedaan distribusi dan berakhir pada pemisahan senyawa-senyawa yang secara 

struktural sangat mirip sekalipun. Dengan demikian, biaya yang harus dikeluarkan 

juga minimal dan metode ini menjadi sangat efektif dan efisien (Wonorahardjo, 

2016). 

Beberapa komponen dalam KLT adalah sebagai berikut: 

a. Fase Diam 

      Fase diam dalam praktiknya adalah cairan yang terikat pada permukaan 

padatan sehingga tidak dapat bergerak, atau padatan itu sendiri. Proses 

pemisahan akan terjadi di fase diam ini (Wonorahardjo, 2016). 

Fase diam yang digunakan dalam KLT merupakan penyerap berukuran 

kecil dengan diameter partikel antara 10 – 30 µm. Semakin kecil ukuran rata-

rata partikel fase diam dan semakin sempit kisaran ukuran fase diam, maka 

semakin baik kinerja KLT dalam hal efisiensi dan resolusinya. Penyerap yang 

paling sering digunakan adalah silika dan serbuk selulosa, sementara 

mekanisme sorpsi yang utama pada KLT adalah partisi dan adsobsi. Lapisan 
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tipis yang digunakan sebagai penyerap juga dapat dibuat dari silika yang telah 

dimodifikasi, resin penukar ion, gel eksklusi, dan siklodekstrin yang 

digunakan untuk pemisahan kiral (Gandjar dan Rohman, 2016). 

KLT yang beredar di pasaran biasanya menggunakan simbol-simbol atau 

singkatan-singkatan tertentu. Penamaan nomenkaltur KLT diringkas dalam 

Tabel II (Adamovics (1997) dalam Gandjar dan Rohman (2016)). 

Simbol/Singkatan Arti

"Sil" Suatu produk yang mengandung silika gel seperti Anasil dari

pabrik Analabs.

G Pengikat (lapisan halus) gipsum (CaSO4.½H2O)

S Pengikat starch  (pati)

O Pengikat organik seperti polimetakrilat atau polikarboksilat.

Lapisan-lapisan ini bersifat keras dan tahan terhadap abrasi

H atau N "No foreign binder " (tidak ada pengikat luar).Produk dengan

kode ini juga dapat mengandung berbagai macam penyerap yang

berbeda seperti silika gel hidrat atau asam silika koloidal untuk

meningkatkan stabilitas lapisan.
HL Hard Layer (lapisan keras) merupakan lapisan yang tahan

terhadap abrasi yang mengandung pengeras anorganik

HR "Highly Refined "

P Lapisan untuk preparatif.

P + CaSO4 Lapisan preparatif yang mengandung pengikat kalsium sulfat.

F atau UV Ditambah bahan yang berfluoresensi seperti seng silikat

teraktivasi mangan.

254 dan 366 Digunakan setelah simbol F atau UV, untuk menunjukkan

panjang gelombang eksitasi senyawa berfosforisensi yang

ditambahkan.

60 Silika gel (dari E. Merck) yang mempunyai ukuan pori 60 A
0 

(10A
0
 = 1 nm). Ukuran pori yang lain ditandai 40, 80, dan 100.

D Lempeng dibagi ke dalam serangkaian saluran (channel ) yang

pararel.

K Simbol yang digunakan oleh semua produk Whatman.

RP "Reversed Phase "; RP18 atau RP-C18 menunjukkan bahwa gugus

oksadesilsilan diikatkan secara kimia ke dalam silika gel.

4, 7, 9 Bilangan yang dicantumkan setelah nama penyerap dan

menunjukkan pH bubur penyerap

Tabel II. Tatanama Lempeng KLT
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b. Fase Gerak 

Fase gerak sering disebut juga sebagai eluen, yang akan meng-elusi 

sampel sepanjang kolom kromatografi melewati fase diamnya. Adapun 

gerakan eluen sepanjang kolom disebut juga dengan istilah elusi. Tindakan 

melewatkan eluen yang sudah mengelusi dan keluar lagi di ujung kolom 

disebut dengan istilah eluat. Proses elusi biasanya hanya berlangsung sekali, 

tidak seperti ektraksi kontinu yang dapat diatur berlangsung terus-menerus 

selama diinginkan (Wonorahardjo, 2016). 

Fase gerak pada KLT dapat dipilih dari pustaka, tetapi lebih sering dengan 

mencoba-coba karena waktu yang diperlukan hanya sebentar. Sistem yang 

paling sederhana ialah campuran 2 pelarut organik karena daya elusi 

campuran kedua pelarut ini dapat mudah diatur sedemikian rupa sehingga 

pemisahan dapat terjadi secara optimal. Beberapa petunjuk dalam memilih dan 

mengoptimalkan fase gerak adalah sebagai berikut (Rohman, 2009): 

(1). Fase gerak harus mempunyai kemurnian yang sangat tinggi karena 

KLT merupakan teknik yang sensitif. 

(2). Daya elusi fase gerak harus diatur sedemikian rupa sehingga harga Rf 

terletak antara 0,2 – 0,8 untuk memaksimalkan pemisahan. 

(3). Untuk pemisahan dengan menggunakan fase diam polar seperti silika 

gel, polaritas fase gerak akan menentukan kecepatan migrasi solut 

yang  berarti juga menentukan nilai Rf. Penambahan pelarut yang 

bersifat sedikit polar seperti dietil eter ke dalam pelarut non polar 

seperti metil benzen akan meningkatkan harga Rf secara signifikan. 
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(4). Solut-solut ionik dan solut-solut polar lebih baik digunakan 

campuran pelarut sebagai fase geraknya seperti campuran air dan 

metanol dengan perbandingan tertentu. Penambahan sedikit asam 

etanoat atau amonia masing-masing akan meningkatkan elusi solut-

solut yang bersifat basa dan asam. 

c. Penotolan Sampel 

Pemisahan pada kromatografi lapis tipis yang optimal akan diperoleh 

hanya jika menotolkan sampel dengan ukuran bercak sekecil dan sesempit 

mungkin. Penotolan sampel yang tidak tepat akan menyebabkan bercak yang 

menyebar dan puncak ganda. Untuk memperoleh reprodusibilitas, volume 

sampel yang ditototkan paling sedikit 0,5 µL. Jika volume sampel yang akan 

ditotolkan lebih besar dari 2 – 10 µL maka penotolan harus dilakukan secara 

bertahap dengan dilakukan pengeringan antar totolan (Gandjar dan Rohman, 

2016). 

d. Pengembangan  

Bila sampel telah ditotolkan maka tahap selanjutnya adalah 

mengembangkan sampel tersebut dalam suatu bejana kromatografi yang 

sebelumnya telah dijenuhi dengan uap fase gerak. Tepi bagian bawah lempeng 

lapis tipis yang telah ditotoli sampel dicelupkan ke dalam fase gerak kurang 

lebih 0,5 – 1 cm. Tinggi fase gerak dalam bejana harus dibawah lempeng yang 

telah berisi totolan sampel (Gandjar dan Rohman, 2016). 

Bejana kromatografi harus tertutup rapat dan sedapat mungkin volume 

fase gerak sedikit mungkin (akan tetapi harus mampu mengelusi lempeng 
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sampai ketinggian lempeng yang telah ditentukan). Untuk melakukan 

penjenuhan fase gerak, biasanya bejana dilapisi dengan kertas saring. Jika fase 

gerak telah mencapai ujung atas kertas saring, maka dapat dikatakan bahwa 

fase gerak telah jenuh. Selama proses elusi, bejana kromatografi harus ditutup 

rapat, misalkan dengan lembar alumunium dan sebagainya (Gandjar dan 

Rohman, 2016). 

 

 
Gambar 2. Cara pengembangan menaik 

(Sumber: Gritter dkk, 1991 dalam Gandjar dan Rohman, 2016) 

 

Ada beberapa teknik untuk pengembangan dalam KLT, yaitu 

pengembangan menaik (ascending), menurun (descending), melingkar, dan 

mendatar. Meskipun demikian, cara pengembangan menaik merupakan cara 

yang paling populer dibandingkan dengan cara yang lain (Gandjar dan 

Rohman, 2016). Cara pengembangan menaik dapat dilihat selengkapnya pada 

Gambar 3. 
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e. Deteksi Bercak 

Bercak pemisahan pada KLT umumnya merupakan bercak yang tidak 

berwarna. Untuk penentuannya dapat dilakukan secara kimia maupun fisika. 

Cara kimia yang biasa digunakan adalah dengan mereaksikan bercak dengan 

suatu pereaksi melalui cara penyemprotan sehingga bercak menjadi jelas. Cara 

fisika yang dapat digunakan untuk menampakkan bercak adalah dengan 

pencacahan radioaktif dan fluoresensi sinar ultraviolet. Fluoresensi sinar 

ultraviolet terutama untuk senyawa yang  dapat berfluoresensi, membuat 

bercak akan terlihat jelas. Jika senyawa tidak dapat berfluoresensi maka bahan 

penyerapnya akan diberi indikator yang berfluoresensi, dengan demikian 

bercak akan kelihatan hitam sedang latar belakangnya akan kelihatan 

berfluoresensi (Gandjar dan Rohman, 2016). 

f. Penentuan Nilai Rf 

Pemisahan KLT pada umumnya dihentikan sebelum semua fase gerak 

melewati seluruh permukaan fase diam. Gambaran untuk menghitung nilai Rf 

dapat dilihat selengkapnya pada gambar 3. Solut pada kedua kromatografi ini 

dikarakterisasi dengan jarak migrasi solut terhadap jarak ujung fase geraknya. 

Faktor retardasi solut (Rf) didefinisikan sebagai berikut: 

Jarak yang ditempuh solut   
Rf =  

Jarak yang ditempuh fase gerak 
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Gambar 3. Bagaimana harga Rf diukur dan dihitung 

(Sumber: Gritter dkk, 1991 dalam Gandjar dan Rohman, 2016) 

 

6. Analisis Kualitatif Asam Mefenamat 

Analisis kualitatif merupakan analisis untuk melakukan identifikasi elemen, 

spesies, dan/atau senyawa-senyawa yang ada di dalam sampel. Dengan kata lain, 

analisis kualitatif berkaitan dengan cara untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu 

analit yang dituju dalam suatu sampel (Gandjar dan Rohman, 2016). Beberapa 

analisis kualitatif yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya asam 

mefenamat adalah sebagai berikut: 

a. Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

b. Elektroforesis 

c. Kromatografi Lapis Tipis 

Faktor-faktor pertimbangan untuk pemilihan instrumen analisis kualitatif 

adalah sebagai berikut: 

a. Ketersediaan alat dan bahan 

b. Kemudahan bekerja dan proses yang ada 

c. Waktu yang tersedia 
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B. Landasan Teori 

Jamu pegal linu merupakan salah satu jamu yang diminati oleh masyarakat 

Indonesia. Jamu ini banyak disukai karena manfaatnya yang dapat membantu 

meringankan rasa capek dan pegal-pegal pada tubuh. Penambahan bahan kimia 

asam mefenamat pada jamu dapat membantu meningkatkan kinerja dari jamu 

sehingga jamu akan cepat terasa atau manjur dimana hal ini disukai oleh 

masyarakat. Penambahan senyawa ini tentu saja tidak diketahui oleh masyarakat 

dan penggunaan yang tidak terkontrol dapat membahayakan kesehatan 

masyarakat. Risiko yang umum terjadi adalah diare, ruam kulit, trombositopenia, 

anemia hemolitik, kejang dan tukak lambung. Penggunaan asam mefenamat yang 

berlebihan akan menyebabkan penyakit yang berkaitan dengan toksisitas pada 

sistem saraf pusat (Central Nervous Systems) seperti kejang atau koma. 

Asam Mefenamat pada jamu dapat diidentifikasi dengan metode KLT dengan 

fase gerak etil asetat : metanol : amonia (80 : 10 : 10). Komposisi fase gerak ini 

sebelumnya telah digunakan oleh Rusnaeni dkk (2016) dan Rizal (2017) pada 

penelitiannya untuk mengidentifikasi asam mefenamat pada jamu, namun Rizal 

(2017) menggunakannya dengan komposisi yang berbeda (75 : 15 : 10). Asam 

mefenamat termasuk dalam senyawa non polar, sebab asam mefenamat tidak larut 

dalam air. Fase gerak yang digunakan sebaiknya mempunyai kesamaan sifat (like 

disolves like) sehingga digunakan fase gerak etil asetat. Menurut Gandjar dan 

Rohman (2016), penambahan asam etanoat atau amonia dapat meningkatkan 

solut-solut yang bersifat asam dan basa, sehingga amonia ditambahkan pada 

komposisi fase gerak. Selain itu, penambahan sedikit pelarut yang bersifat polar 
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ke dalam pelarut non polar akan dapat meningkatkan nilai Rf secara signifikan, 

dalam hal ini pelarut polar yang dimaksud untuk ditambahkan adalah metanol. 

Hal ini dapat dijelaskan bahwa fase gerak yang berbeda polaritas ini diharapkan 

dapat menahan/membandul gerakan dari elusi yang terjadi sehingga resolusi 

pemisahan yang terjadi saat proses kromatografi dapat menghasilkan nilai Rf yang 

lebih baik/signifikan.  

Fase gerak yang digunakan kemudian diaplikasikan pada fase diam yang telah 

mengandung solut. Fase diam yang digunakan adalah silika gel F 254. Fase diam 

silika gel terdiri dari gugus Si-O-Si dan gugus silanol (Si-OH). Fase diam ini 

mempunyai sifat polar karena silika gel mempunyai gugus silanol yang dapat 

membentuk ikatan hidrogen dengan solut-solut yang bersifat agak polar sampai 

sangat polar. Fase diam ini kemudian dalam proses kromatografi akan berinteraksi 

dengan fase gerak dan solut. 

Hasil interaksi antara fase diam, fase gerak dan solut akan menghasilkan 

pemisahan senyawa yang berbentuk/terlihat seperti bercak dan bercak tersebut 

dapat di deteksi dengan detektor UV dengan panjang gelombang 254 dan 366 nm. 

Proses ini dapat dilakukan karena adanya daya interaksi antara sinar UV dengan 

indikator fluoresensi pada lempeng silika gel F 254. Pancaran sinar UV akan 

menyebabkan lempeng silika gel berpendar/berfluoresensi sedangkan senyawa 

yang terkandung dalam solut akan menyerap sinar UV dengan daya penyerapan 

sinar yang berbeda-beda sehingga senyawa tersebut akan nampak seperti bercak. 

Bercak sampel yang ada kemudian akan diperbandingkan dengan bercak standar 

asam mefenamat (baku pembanding). Bila nilai Rf sampel yang didapatkan 



 25 

 

sama/hampir sama dengan nilai Rf baku pembanding maka sampel yang ada dapat 

dikatakan mengandung adanya kandungan asam mefenamat dan sebaliknya bila 

nilai Rf sampel yang didapatkan tidak sama dengan nilai Rf baku pembanding 

maka sampel yang ada dapat dikatakan tidak mengandung kandungan asam 

mefenamat. Berdasarkan teori-teori tersebut maka penambahan asam mefenamat 

pada jamu pegal linu yang beredar di Pasar Petarukan dapat diidentifikasikan 

dengan metode KLT. 

C. Keterangan Empirik 

Beberapa penelitian awal mengenai idenfifikasi asam mefenamat pada jamu 

pegal linu di Indonesia, diantaranya dilakukan oleh Gitawati (2013), Rusnaeni dkk 

(2016), Supardi dkk (2017), dan Rizal (2017) memberikan hasil yang berbeda-

beda. 

Gitawati (2013) melakukan penelitian mengenai keamanan jamu pegal linu 

yang beredar di Jakarta dan sekitarnya dan menemukan bahwa beberapa jamu 

pegal linu teridentifikasi mengandung senyawa kimia parasetamol, fenilbutazon, 

piroksikam, dan asam mefenamat. Pada penelitiannya identifikasi dilakukan 

menggunakan metode kromatografi lapis tipis dengan fase gerak yang berupa 

campuran kloroform : Metanol (80 : 20) dan kloroform : Aseton (80 : 20).  

Sedang, deteksi bercak yang digunakan adalah sinar UV pada 254 dan 366 nm. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rusnaeni dkk (2016) mengenai 

identifikasi asam mefenamat pada jamu rematik di Distrik Heram, Jayapura, 

Papua. Pada penelitian ini didapatkan hasil yang berbeda, dimana penelitian ini 

tidak menemukan kandungan asam mefenamat pada jamu rematik. Penelitian ini 
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menggunakan sampel jamu sebanyak 2 buah atau dapat dikatakan sampel jenuh. 

Metode identifikasi dilakukan menggunakan kromatografi lapis tipis dengan 

menggunakan 3 buah fase gerak yaitu etil asetat : metanol : amonia (80 : 10 : 10) 

yang memberikan bercak dengan nilai Rf 0,90; 0,16; dan 0,37 masing-masing 

untuk sampel 1, sampel 2, dan pembanding asam mefenamat; dengan fase gerak 

kloroform : metanol (90 : 10) memberikan hasil bercak dengan nilai Rf 0,34; 0,87; 

dan 0,94 untuk sampel 1, sampel 2, dan pembanding asam mefenamat; dan 

dengan fase gerak sikloheksan : kloroform : metanol : asam asetat glasial (60 : 30 

: 5 : 5) memberikan hasil bercak dengan nilai Rf 0,67; 0,86; dan 0,40 masing-

masing untuk sampel 1, sampel 2, dan pembanding asam mefenamat. Deteksi 

bercak yang digunakan adalah sinar UV pada 254 dan 366 nm. 

Penelitian mengenai analisis kadar asam mefenamat dilakukan Supardi dkk 

(2017) pada Desember 2016 – Maret 2017 di kota Manado. Penelitian ini 

menggunakan analisis spektrofotometri UV dengan panjang gelombang 

maksimum 291 nm. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa dari 10 jamu pegal 

linu dan rematik yang dianalisis, 8 jamu teridentifikasi mengandung asam 

mefenamat dengan kadar kandungan yang berbeda-beda. 

Penelitian mengenai identifikasi kandungan asam mefenamat juga dilakukan 

oleh Rizal (2017). Penelitian tersebut melakukan identifikasi asam mefenamat 

pada jamu serbuk asam urat di Pasar Comal Kabupaten Pemalang dan 

memberikan hasil bahwa semua sampel jamu yang beredar teridentifikasi 

mengandung asam mefenamat. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 5 buah. 

Identifikasi kandungan asam mefenamat dilakukan dengan metode kromatografi 
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lapis tipis dengan menggunakan fase gerak etil asetat : metanol : amonia (75 : 15 : 

10) dengan hasil bercak dengan nilai Rf  0,57; 0,52; 0,55; 0,53; 0,56; 0,62 masing-

masing untuk sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4, sampel 5, dan pembanding 

asam mefenamat sedang deteksi bercak yang digunakan adalah sinar UV 254 dan 

366 nm. 
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