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BAB I 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Obat Tradisional  

  Obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, 

bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan 

tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan 

pengalaman. Obat tradisional dibuat atau diramu dari bahan tumbuh-tumbuhan, 

bahan hewan, sediaan sarian (galenik), atau campuran bahan-bahan tersebut. Obat 

tradisional secara turun-temurun telah digunakan untuk kesehatan berdasarkan 

pengalaman. Obat tradisional telah digunakan oleh berbagai aspek masyarakat 

mulai dari tingkat ekonomi atas sampai tingkat bawah, karena obat tradisional 

mudah didapat, harganya yang cukup terjangkau dan berkhasiat untuk 

pengobatan, perawatan dan pencegahan penyakit (Ditjen POM, 1994). 

 Menurut Permenkes Pasal 7 No.007 tahun 2012 Pengobatan tradisional 

dilarang menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh industry obat 

tradisional (pabrikan) yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan 

bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Dimana obat tradisional dilarang 

mengandung etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam 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 (Permenkes No.007 tahun 2012). 
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1.2 Bahan Kimia Obat 

 Bahan kimia obat (BKO) merupakan zat kimia yang secara sengaja 

ditambahkan ke dalam obat tradisional atau jamu dengan tujuan untuk 

memperkuat khasiat dari sediaan obat tradisional tersebut. Obat tradisional yang 

mengandung bahan kimia obat dapat dilihat dari kecepatan efek yang ditimbulkan 

dalam hal ini semakin cepat suatu obat tradisional menimbulkan efeknya semakin 

kuat penambahan BKO di dalamnya. Dari hasil analisis Badan POM yang 

dilakukan pada tahun 2008 sampai 2010 tercatat 242 produk Obat Tradisional dan 

Suplemen Makanan yang mengandung Bahan Kimia Obat (BPOM, 2010) 

1.2.1 Ibuprofen 

 Ibuprofen atau asam 2-(-4-isobuilfenil) propionate dengan rumus molekul 

C13H18O2 dan bobot molekul 206,28, rumus bangun dari ibuprofen adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 Gambar I.1 Struktur kimia ibuprofen 

 Ibuprofen berupa serbuk hablur putih hingga hampir putih, berbau khas 

lemah dan tidak berasa dengan titik lebur 75,0 – 77,5◦C. Ibuprofen praktis tidak 

larut dalam air, sangat mudah larut dalam etanol, dalam metanol, dalam aseton 

dan dalam chloroform serta sukar larut dalam etil asetat (Depkes, 1995). 

 Ibuprofen merupakan obat antiinflamasi non steroid (AINS) yang 

memiliki aksi farmakologi sebagai analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Dosis 
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ibuprofen yang digunakan untuk mengatasi reumatik adalah 0,4-1,8 g/hari 

(Depkes, 1995). 

1.3 Kromatografi Lapis Tipis 

 Kromatografi lapis tipis (KLT) adalah metode kromatografi cair yang 

paling sederhana. Pada Kromatografi lapis tipis fase diamnya berupa lapisan tipis 

dan fase geraknya mengalir karena kerja kapiler. Pada KLT, fase cair lapisan tipis 

(tebal 0,1-2 mm) yang terdiri dari bahan padat yang dilapiskan kepada permukaan 

penyangga datar yang biasanya terbuat dari kaca, tapi dapat pula terbuat dari pelat 

polimer atau logam. Lapisan melekat kepada permukaan dengan bantuan bahan 

pengikat, biasanya CaSO4 atau amilum (Gritter; 1991). 

 Kromatografi lapis tipis merupakan teknik kromatografi yang 

menggunakan suatu absorben yang disalutkan pada suatu lempeng kaca sebagai 

fase stationernya dan pengembangan kromatogram terjadi ketika fase mobile 

tertapis melewati adsorben tersebut. Kromatografi lapis tipis memiliki kelebihan 

yang nyata dibandingkan dengan kromatografi kertas selain karena nyaman dan 

cepat, ketajaman pemisahan dan kepekaannya lebih tinggi (Vogel, 1994 ).  

 KLT digunakan dua tujuan, yang pertama dipakai selayaknya sebagai 

metode untuk mencapai hasil kualitatif, kuantitatif, atau preparative dan kedua, 

dipakai untuk menjajaki sistem pelarut dan sistem penyangga yang akan dipakai 

dalam kromatografi kolom atau kromatografi cair kinerja tinggi. Selain itu KLT 

dapat digunakan untuk memisahkan senyawa – senyawa yang sifatnya hidrofobik 

seperti lipida – lipida dan hidrokarbon yang sukar dikerjakan dengan kromatografi 

kertas. KLT juga dapat berguna untuk mencari eluen untuk kromatografi kolom, 
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analisis fraksi yang diperoleh dari kromatografi kolom, identifikasi senyawa 

secara kromatografi, dan isolasi senyawa murni skala kecil. Pelarut yang dipilih 

untuk pengembang disesuaikan dengan sifat kelarutan senyawa yang dianalisis 

(Mega, 2009). 

 Adsopsi dan partisi ditentukan oleh fase diam (adsorben) dan fase gerak 

(eluen), komponen kimia bergerak naik mengikuti fase gerak karena daya serap 

adsorben terhadap komponen-komponen kimia tidak sama sehingga komponen 

kiia dapat bergerak dengan kecepatan yang berbeda berdasarkan tingkat 

kepolarannya, hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemisahan. Hasil 

pemantauan kromatografi lapis tipis yaitu berupa nilai Rf yang ditentukan dengan 

rumus :(Haznos et al, 2008). 

�� =
����	 
����	

����	 ����
…………………………1) 

 

1.4 Spektrofotometer UV-Vis 

 Spektrofotometri UV-Vis merupakan salah satu teknik analisis 

spektroskopi yang memakai sumber radiasi eleltromagnetik ultraviolet dekat (190-

380) dan sinar tampak (380-780) dengan memakai instrumen spektrofotometer. 

Spektrofotometri UV-Vis melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada 

molekul yang dianalisis, sehingga spektrofotometri UV-Vis lebih banyak dipakai 

untuk analisis kuantitatif dibanding analisis kualitatif (Mulja dan Suharman, 

1995:26). Spektrofotometer terdiri atas spektrometer dan fotometer. 

Spektrofotometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang 

tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditranmisikan 
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atau yang diabsorpsi. Spektrofotometer tersusun atas sumber spektrum yang 

kontinyu, monokromator, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel atau blangko dan 

suatu alat untuk mengukur perbedaan absorpsi antara sampel dan blangko ataupun 

pembanding (Khopkar, 1990). 

 Spektrofotometri UV-Sinar tampak adalah anggota teknik analisis 

spektroskopik yang memakai sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat  

(190-380 nm) dan sinar tampak (380-780 nm) dengan memakai instrumen  

spektrofotometer. Prinsip kerja dalam spektrofotometri UV- Sinar tampak yaitu  

menggunakan sumber cahaya dari sinar UV dan sinar tampak dengan pengaturan  

berkas cahaya menggunakan monokromator. Berkas sinar selanjutnya masuk pada  

sampel, sinar yang diterima sampel akan diserap dan ada juga yang disebarkan. 

Sebagian dari sinar yang tidak diserap dan disebar oleh sampel akan masuk ke  

detektor dan akan diolah sehingga muncul nilai absorbansi pada layar (Fessenden  

dan Fessenden,1986). 

 

1.5 Validasi metode 

 Validasi metode analisis adalah suatu tindakan penilaian terhadap 

parameter tertentu, berdasarkan percobaan laboratorium untuk membuktikan 

bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaanya.Validasi 

metoda menurut United States Pharmacopoeia (USP) dilakukan untuk menjamin 

bahwa metode analisis yang digunakan akurat, spesisfik dan reproduksibel serta 

tahan pada kisaran analit yang akan dianalisis (Gandjar, et al, 2007). 
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a. Kecermatan (accuracy)  

 Merupakan ukuran yang menunjukan derajat kedekatan hasil 

analisis dengan kadar analit yang sebenarnya. Kecermatan dinyatakan 

sebagai persen perolehan kembali (recovery) analit yang ditambahkan. 

Kecermatan ditentukan dengan dua cara yaitu metode simulasi (spiked-

placebo recovery) dan metode penambahan baku (standard addition 

method) (Harmita, 2004). 

b. Keseksamaan (Precision) 

 Merupakan ukuran yang menunjuakan derajat kesesuaian antara 

hasil uji individual, diukur melalui penyebaran hasil individual dari rata-

rata jika prosedur diterapkan secara berulang pada sampel-sampel yang 

diambil dari campuran yang homogen. (Anonim 2, 2007) 

c. Selektivitas (spesifisitas) 

 Merupakan suatu parameter untuk mengetahui kemampuannya yang 

hanya mengukur zat tertentu saja secara cermat dan seksama dengan adanya 

komponen lain yang mungkin ada dalam matrik sampel (Gandjar et al, 

2007). 

d. Linearitas 

 Adalah kemampuan metode analisis yang memberikan respon secara 

langsung atau dengan bantuan transformasi matematika yang baik, 

proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel. Adalah kemampuan 

metode analisis yang memberikan respon secara langsung atau dengan 
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bantuan transformasi matematika yang baik, proporsional terhadap 

konsentrasi analit dalam sampel. 

e. Rentang 

 Rentang metode adalah pernyataan batas terendah dan tertinggi analit 

yang sudah ditunjukan dapat ditetapkan dengan kecermatan dan linieritas 

yang dapat diterima (Gandjar et al, 2007). 

f. Batas deteksi dan batas kuantisi 

 Batas deteksi merupakan jumlah terkecil analit dalam sampel yang 

dapat dideteksi yang masih memberikan respon signifikan dibandingkan 

dengan blanko, batas deteksi merupakan uji batas. Batas kuantisi 

merupakan kuantitas terkecil analit dalam sampel yang masih dapat 

memenuhi kriteria cermat dan seksama (Harmita, 2004). 

g. Ketangguhan metode 

 Ketangguahan metode merupakan derajat ketertiruan hasil uji yang 

diperoleh dari analisis yang sama dalam berbagai kondisi uji normal 

seperti laboratorium analisis, instrument, bahan pereaksi, suhu dan lain-

lain (Gandjar et al, 2007). 
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