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LATAR BELAKANG
Penggunaan obat tradisional baik jamu, obat herbal terstandar,
maupun fitofarmaka yang semakin meningkat
menyebabkan
tingginya permintaan pasar akan bahan baku tumbuhan obat.
Tingginya permintaan pasar tersebut telah mendorong terjadinya
pencampuran/pemalsuan oleh pihak yang tidak bertanggung
jawab. Di sisi lain, misidentifikasi tumbuhan obat oleh petani dan
pengepul juga merupakan salah satu aspek yang perlu diwaspadai.
Metode yang tepat untuk mencegah terjadinya adulterasi dan
kesaahan identifikasi dapat diterapkan untuk menjamin kualitas,
keamanan, dan khasiat obat tradisional.
Pendekatan analisis sidik jari (fingerprint analysis) merupakan
teknik analisis yang akhir-akhir ini banyak digunakan sebagai
metode kendali mutu obat herbal. Pendekatan dengan pola sidik
jari kimia lebih populer karena menekankan kepada profil total
komponen kimia tanaman obat dan bentuk turunannya yang
merupakan campuran dari ratusan jenis komponen kimia. Telah
diketahui bahwa komposisi (jenis dan jumlah) komponen kimia
yang dimiliki oleh suatu tumbuhan obat bersifat khas. Lebih lanjut,
efek farmakologi suatu tumbuhan obat merupakan kerja sinergi
dari komponen yang dikandungnya tersebut. Sidik jari
kromatografi merupakan salah satu cara dalam pemrofilan
keseluruhan
komponen
karena
dapat
menggambarkan
kompleksisitas komponen yang ada dalam tanaman obat. Salah
satu teknik kromatografi yang dapat digunakan untuk pendekatan
ini ialah TLC. Analisis sidik jari dengan TLC cukup sederhana dan
cepat, namun telah dapat memberikan profil suatu tumbuhan obat
dengan komprehensif.
TUJUAN
Peserta memperoleh pengetahuan mengenai pengembangan
metode fingerprint analysis berbasis TLC untuk identifikasi,
diskriminasi dan autentikasi tumbuhan obat
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