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RINGKASAN 

 

IDENTIFIKASI BAHAN KIMIA OBAT DALAM JAMU PEGAL 

LINU SECARA KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS-

SPEKTRODENSITOMETRI 

SATRYA YUDHA ARRIZKY 

 Sudah menjadi rahasia publik bahwa masyarakat Indonesia 

cenderung kembali pada alam atau “back to nature”, sehingga banyak dari 

masyarakat menggunakan jamu dalam kesehariannya untuk mengatasi 

gejala-gejala sakit pada umumnya seperti pegal linu, asam urat, masuk 

angin, flu, dll. Dan salah satu produk jamu yang paling sering dikonsumsi 

adalah jamu pegal linu. Semakin maraknya penggunaan jamu inilah 

menimbulkan oknum melakukan kecurangan dengan menambahkan BKO 

ke dalam produk jamu mereka. Penambahan BKO ini tentu saja telah 

melanggar aturan BPOM mengenai safety dan berbahaya bagi kesehatan 

konsumen. BKO yang paling umum disalahgunakan dalam produk pegal 

linu antara lain parasetamol, metampiron, deksametason, asetosal dll. 

Dalam penelitian ini digunakan parasetamol, metampiron, deksametason 

dan asetosal. 

Beberapa metode yang dapat digunakan dalam analisis BKO dalam 

jamu antara lain KCKT, Kromatografi Gas, KLT-Densitometri, KCKT/MS. 

Metode kromatografi banyak digunakan karena dapat memisahkan analit 

dari matriks sampel yang dapat mengganggu analisis. Pada penelitian ini 

digunakan metode KLT-Densitometri karena merupakan metode standar 
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yang paling banyak digunakan, selain itu metode ini relatif mudah dan 

murah. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemisahan 

yang optimum untuk identifikasi menggunakan KLT secara simultan yang 

mengandung parasetamol, metampiron, deksametason dan asetosal. 

 Pada Penelitian ini dilakukan identifikasi bahan kimia obat pada 

jamu pegal linu dengan metode KLT-Densitometri menggunakan 

pemisahan secara simultan. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif untuk 

megidentifikasi adanya bahan kimia obat yang ditambahkan ke dalam jamu 

pegal linu. 

 Pengujian identifikasi menggunakan silika gel 60F 254 sebagai 

fasa diam metanol:kloroform:asam asetat 20% (3:7:0,5) sebagai fasa gerak 

untuk analisis parasetamol, metampiron, deksametason, dan asetosal secara 

simultan. 

 Panjang gelombang yang digunakan adalah panjang gelombang 

maksimum absorbansi masing-masing senyawa. Parasetamol memiliki 

panjang gelombang maksimum 246 nm, metampiron 274 nm, deksametason 

243 nm dan asetosal 230 nm. 

 Pengujian linieritas parasetamol menghasilkan garis y = 2293,32x 

+ 667,99 dengan r = 0,9998 dan Vxo = 1,7%. Sedangkan linieritas 

metampiron menghasilkan persamaan garis y = 1941,20x + 36,94 dengan r 

= 0,9999 dan Vxo = 1,01%. Sedangkan deksametason menghasilkan garis y 

= 2857,74x – 76,75 dengan r = 0,9999 dan Vxo = 0,15%. Sedangkan 

asetosal menghasilkan garis y = 162,87x + 195,47 dengan r = 0,9999dan 

Vxo = 0,12%. Harga batas deteksi parasetamol adalah 12,90 ng, 
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metampiron adalah 6,39 ng, deksametason adalah 30,24 ng dan asetosal 

adalah 0,32 µg. 
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ABSTRACT 

 

Identification of Chemical Drug Compund in Jamu Pegal Linu using 

TLC-Densitometric Method 

 

 A TLC-Densitometric method has been described for detection of 

paracetamol, methampyrone, dexamethasone, acetosal simultaneously in 

Jamu Pegal Linu. The method used silica gel 60F254 as stationery phase and 

methanol-chloroform-acetic acid 20% (3:7:0.5) as mobile phase for 

paracetamol, methampyrone, dexamethasone and acetosal analysis. A 

simulation formula of Jamu Pegal Linu was made and spiked with reference 

standards of paracetamol, methampyrone, dexamethasone and acetosal. 

Paracetamol, methampyrone, dexamethasone and acetosal were detected at 

the maximum wavelength of 248 nm, 275 nm, 240 nm and 230 nm. The 

Respond were found to be linear at the amount of paracetamol at 12.90 

ng/spot (r = 0.9998, Vxo = 1.7%); methampyrone at 6.39 ng/spot (r = 

0.9999, Vxo = 1.01%); dexamethasone at 30,24 ng/spot (r = 0.9999, Vxo = 

0.15%); acetosal at 0.32 µg/spot (r = 0.9999, Vxo = 0.12%). The result 

showed that the detection of paracetamol, methampyrone, dexamethasone 

and acetosal were 12.90 ng/spot, 6.39 ng/spot, 30.24 ng/spot, 0.32 µg/spot. 

Keywords : Tlc-Densitometric, Paracetamol, Methampyrone, 

Dexamethasone, Acetosal 
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