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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Sejak jaman dahulu, masyarakat Indonesia telah mengenal pengobatan 

tradisional. Pengobatan tradisional ini diwariskan oleh nenek moyang bangsa 

yang mempunyai kemampuan dalam meracik obat tradisional yang bermanfaat 

bagi kesehatan. Obat tradisional adalah ramuan yang berupa bahan tumbuhan, 

hewan, mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang 

secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan (BPOM, 2005). 

Masyarakat memanfaatkan obat tradisional sebagai upaya pencegahan terhadap 

suatu penyakit untuk menjaga kesehatan. 

 Salah satu obat tradisional yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat 

adalah jamu. Jamu merupakan ramuan yang muncul sebagai akibat adanya 

masalah yang dihadapi masyarakat jaman dahulu, yaitu bagaimana merawat tubuh 

dan mengobati berbagai macam penyakit (Djamaludin, 2009). Jamu yang paling 

digemari masyarakat adalah jamu gendong. Jamu gendong banyak digemari 

karena harganya terjangkau dan mudah diperoleh terutama dari penjaja jamu 

gendong yang banyak dijumpai baik di kota maupun desa (Suharmiati, 2003).  

 Jamu gendong mempunyai banyak konsumen, akan tetapi konsumen 

wanita lebih dominan dibandingkan dengan konsumen pria. Hal ini berdasarkan 

pada penelitian Rahmy (2014) yang menjelaskan bahwa lebih dari 50% untuk 

setiap jenis jamu gendong yang dijual, konsumennya adalah wanita. Salah satu 
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jamu gendong yang paling digemari adalah kunci suruh yang memiliki presentasi 

sebesar 100%, dalam survei yang dilakukan, hal ini terjadi karena kunci suruh 

berkhasiat untuk mengobati keputihan bagi  perempuan.  

Konsumen jamu gendong mempercayai khasiat dari jamu yang mereka 

konsumsi. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Rahmy (2014) yang 

menyatakan tingginya tingkat konsumsi disebabkan oleh responden yang menilai 

bahwa 93,33% jamu gendong bersifat alami, 90% aman karena tidak 

menggunakan pengawet, 73,33% murah karena bahannya mudah didapatkan, 

83,33% lebih efektif dalam mengatasi penyakit dan 93,33% rasanya yang enak 

mampu menarik minat masyarakat untuk tetap gemar mengkonsumsi jamu 

gendong. Selain itu dalam obat tradisional terdapat suatu mekanisme penangkal 

yang disebut-sebut dapat menetralkan efek samping yang dikenal dengan istilah 

SEES (Side Effect Eliminating Subtanced) (Katno, 2008).  

Tingginya konsumsi jamu di masyarakat sekarang ini belum diimbangi 

dengan kebersihan dan kesehatan pembuat jamu. Proses pengolahan jamu 

sebaiknya dilakukan pembuat jamu dengan memakai pakaian kerja yang bersih, 

mencuci tangan saat akan mengolah jamu dan setelah dari kamar kecil, memotong 

kuku, mencuci rambut serta memakai penutup kepala saat membuat jamu. Selain 

kebersihan pembuat hal lain yang harus diperhatikan adalah kebersihan peralatan 

pembuat jamu yang digunakan saat mengolah jamu maupun pada saat pemasaran 

jamu. Ketentuan dalam membuat jamu harus sesuai dengan cara pembuatan obat 

tradisional yang baik (CPOTB) yaitu memperhatikan seluruh aspek yang 

menyangkut proses pembuatannya (BPOM RI. 2005). Mutu jamu gendong sangat 
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tergantung dari penyediaan bahan baku, proses pembuatan, pengawasan mutu, 

sanitasi peralatan dan higiene personal yang menangani.  

Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2005 

menunjukkan bahwa terdapat penjaja jamu tradisional terutama jamu gendong 

sebanyak 3.306 orang. Salah satu sentra penjaja jamu gendong di Jawa Timur 

khususnya wilayah Malang adalah di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, 

Kabupaten Malang. Secara astronomis Kecamatan Kromengan Malang terletak di 

antara 112,2776-112,3231 BT dan 8,0882-8,0567 LS serta luas secara 

keseluruhan adalah sekitar 38,63 km2 atau sekitar 1,30 persen dari total 

keseluruhan luas Kabupaten Malang (Pemkab Malang, 2014). Berdasarkan hasil 

wawancara pada tanggal 13 Februari 2015 dengan Ibu Tin selaku penjual jamu 

gendong, di Desa Karangrejo terdapat 24 penjual jamu gendong, 7 orang penjual 

jamu gendong berada di Dusun Dawung, 10 orang penjual jamu gendong berada 

di Dusun Krantil dan 7 orang penjual jamu gendong berada di Dusun Jatirejo. 

Jamu gendong yang beredar di masyarakat umumnya merupakan produksi 

rumah tangga sehingga tidak menutup kemungkinan menjadi media penularan 

penyakit. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan penjual selama 

proses pembuatan maupun pemasaran jamu. Keadaan sanitasi yang buruk seperti 

penanganan dan pengolahan makanan yang tidak higienis menyebabkan penyakit 

diare dan disentri (Risma, 2010). Oleh karena itu, untuk memperoleh jamu yang 

aman dikonsumsi sebaiknya penjual memiliki pengetahuan yang baik tentang 

pengolahan pangan yang aman, mempunyai akses terhadap air bersih dan fasilitas 

cuci untuk mencuci bahan baku dan peralatan pembuatan jamu serta tempat untuk 
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membuang sampah yang baik sehingga tidak terdapat cemaran mikroorganisme 

penyebab penyakit dalam jamu gendong yang diproduksi.  

Salah satu kelompok organisme yang paling sering dijumpai dalam 

kontaminasi makanan adalah bakteri koliform dan cemaran mikroba. Bakteri 

koliform merupakan bakteri berbentuk batang, bersifat aerob dan anaerob 

fakultatif serta mempunyai spesies dengan habitat dalam saluran pencernaan dan 

non saluran pencernaan seperti tanah dan air (BPOM, 2008). Bakteri koliform dan 

mikroba tersebut dapat mengkontaminasi makanan dan minuman termasuk jamu 

pada saat proses pembuatan maupun pada saat proses penyajian serta pemasaran 

makanan maupun minuman. Pada suhu yang cocok satu bakteri akan berkembang 

biak lebih dari 500.000 sel dalam 7 jam dan dalam 9 jam meningkat menjadi 2 

juta sel dan dalam 12 jam meningkat menjadi 1 milyar (Depkes RI, 2003). 

Bakteri koliform dan cemaran mikroba yang terdapat pada jamu dapat 

menyebabkan penyakit. Apabila jumlah bakteri tersebut melebihi batas maka 

dapat menyebabkan berbagai penyakit yaitu diare, septimia, peritonistis, 

meninigistis dan infeksi-infeksi lainnya (Unus, 2003). Bakteri koliform juga dapat 

digunakan sebagai mikroba indikator pencemaran pangan. Karena adanya bakteri 

koliform dalam makanan dan minuman tidak selalu menunjukkan telah terjadi 

kontaminasi yang berasal dari feses, keberadaannya lebih menunjukkan indikasi 

dari kondisi prosessing atau sanitasi yang tidak memadai (BPOM, 2008). Untuk 

dapat mengukur total koliform dan total mikroba dalam jamu gendong dapat 

digunakan uji TPC (Total Plate Count) dengan menggunakan media Mac Konkey 

Agar untuk total koliform dan Plate Count Agar (PCA) untuk total mikroba. 
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Kontaminasi bakteri pada jamu gendong banyak yang melebihi batas 

standar yang telah ditentukan. Hasil penelitian Nurrahman (2010) tentang 

pemeriksaan total mikroba dan total koliform pada jamu gendong didapatkan hasil 

8 dari 12 penjual jamu tidak memenuhi syarat ALT sebesar 104 yaitu berkisar 4,2 

x 10-3 sampai dengan 8,8 x 10-5 sedangkan untuk total koliform 10 dari 12 penjual 

tidak memenuhi syarat MPN sebesar <3/ml yaitu berkisar antara 3 sampai dengan 

2400 dengan rata-rata 720,83. Berdasarkan penelitian Muliadi (2010) tentang 

kualitas mikrobiologi jamu gendong di kota Malang, didapatkan hasil jamu kunir 

asam dan cabe puyang terkontaminasi oleh bakteri Coliform, Coliform fecal, dan 

Escherichia coli dan dapat menganggu kesehatan konsumen.  

Kontaminasi bakteri pada makanan dan minuman merupakan suatu 

peranan bakteri yang merugikan dalam kehidupan manusia serta menyebabkan 

penyakit dan dipelajari dalam mata pelajaran biologi SMA kelas X. Dalam suatu 

proses pembelajaran diperlukan sebuah media untuk menyampaikan materi  

Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan 

guna mencapai tujuan pengajaran (Syaiful, 2010). 

Media mempunyai bentuk yang bermacam-macam salah satunya media 

visual seperti poster dan leaflet. Leaflet adalah selembaran kertas yang berisi 

tulisan dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dan 

gambar-gambar yang sederhana dan ada beberapa yang disajikan secara berlipat 

(Feri, 2011). Pemilihan media dalam bentuk leaflet dalam penelitian ini bertujuan 

untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sulit 

diamati secara langsung karena ukurannya yang terlalu besar atau terlalu kecil. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Berapa total koliform dalam jamu gendong selama proses pemasaran? 

2. Berapa total mikroba dalam jamu gendong selama proses pemasaran? 

3. Berapakah batas optimal jamu gendong dapat dikonsumsi berdasarkan total 

koliform dan total mikroba selama proses pemasaran? 

4. Adakah hubungan mutu perilaku sanitasi pembuatan dan penjualan dengan 

total koliform dan total mikroba pada jamu gendong? 

5. Bagaimanakah aplikasi penelitian analisis total koliform dan total mikroba 

dalam jamu gendong selama proses pemasaran dan hubungannya dengan mutu 

perilaku sanitasi pembuatan dan penjualan sebagai sumber belajar dalam media 

leaflet untuk siswa SMA kelas X? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan perubahan total koliform dalam jamu gendong selama proses 

pemasaran. 

2. Mendeskripsikan perubahan total mikroba dalam jamu gendong selama proses 

pemasaran. 

3. Menganalisis batas optimal jamu gendong dapat dikonsumsi berdasarkan total 

koliform dan total mikroba selama proses pemasaran. 

4. Menganalisis hubungan mutu perilaku sanitasi pembuatan dan penjualan 

dengan total koliform dan total mikroba pada jamu gendong. 
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5. Menganalisis aplikasi penelitian analisis total koliform dan total mikroba 

dalam jamu gendong selama proses pemasaran dan hubungannya dengan mutu 

perilaku sanitasi pembuatan dan penjualan sebagai sumber belajar dalam media 

leaflet untuk siswa SMA kelas X 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Mengetahui total koliform dan total mikroba yang terdapat dalam jamu 

gendong selama proses pemasarannya serta hubungannya dengan mutu 

perilaku sanitasi pembuatan dan penjualan sehingga dapat menentukan 

batas optimal konsumsi jamu gendong. 

b. Menambah ilmu bagi peneliti mengenai proses penghitungan total 

koliform dan total mikroba dalam jamu gendong selama proses 

pemasarannya serta pengaruh dari mutu perilaku sanitasi pembuatan dan 

penjualan jamu gendong oleh pedagang. 

2. Secara Praktis 

a. Memberikan tambahan sumber belajar untuk siswa SMA kelas X pada 

materi peranan bakteri, karena total koliform dan total mikroba yang 

terdapat dalam jamu gendong selama proses pemasaran serta hubungannya 

dengan mutu perilaku sanitasi pembuatan dan penjualan dapat 

menyebabkan penyakit apabila terdapat dalam jumlah yang melebihi batas 

yang telah ditentukan. 

b. Pada aspek pendidikan, guru dan siswa dapat memanfaatkan media leaflet 

ini sebagai sumber belajar yang dikembangkan dari hasil penelitian 
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analisis total koliform dan total mikroba dalam jamu gendong selama 

proses pemasaran dan hubungannya dengan mutu perilaku sanitasi 

pembuatan dan penjualan produk sehingga memudahkan pembelajaran di 

dalam kelas. 

1.5 Definisi Istilah 

1. Analisis Total Koliform adalah mempelajari bakteri berbentuk batang, bersifat 

aerob dan anaerob fakultatif serta mempunyai spesies dengan habitat dalam 

saluran pencernaan dan non saluran pencernaan seperti tanah dan air (BPOM, 

2008).  

2. Analisis Total Mikroba adalah mempelajari makhluk hidup sederhana yang 

terbentuk dari satu atau beberapa sel yang hanya dapat dilihat dengan bantuan 

suatu peralatan khusus (mikroskop) mencakup virus, bakteri, mikroalga, 

protozoa, khamir dan kapang (BSN, 2009). 

3. Jamu Gendong adalah obat tradisional yang didasarkan pada pengalaman 

secara turun temurun, baik secara lisan maupun secara tertulis (Suharmiati, 

2003). 

4. Proses Pemasaran adalah  proses sosial dan manajerial dimana individu dan 

kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, 

menawarkan, dan menukarkan produk yang bernilai satu sama lain (Kotler, 

2000). 

5. Mutu Perilaku Sanitasi Pembuatan dan Penjualan Produk adalah acuan yang 

terdapat pada prinsip-prinsip higiene sanitasi makanan dan minuman (Depkes 

RI, 2004). 
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6. Media Leaflet adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dengan kalimat-

kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dan gambar-gambar yang 

sederhana dan ada beberapa yang disajikan secara berlipat (Feri, 2011). 

1.6 Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Subjek dalam penelitian ini adalah jamu gendong khususnya jamu kunci sirih 

yang ada di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. 

Jamu kunci sirih dipilih karena merupakan salah satu jenis jamu yang paling 

diminati oleh konsumen. 

2. Objek dalam penelitian ini adalah total koliform dan total mikroba yang 

dihitung dengan menggunakan metode TPC media seleksi yaitu 

menggunakan media Mac Konkey Agar untuk total koliform dan Plate Count 

Agar (PCA) untuk total mikroba (khususnya bakteri) serta tingkat kebersihan 

penjual serta kebersihan sanitasi pembuatan dan penjualan produk yang 

disesuaikan dengan keputusan menteri kesehatan (Kepmenkes). 

3. Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah jumlah total koliform, 

jumlah total mikroba yaitu jumlah total bakteri dan mutu perilaku sanitasi 

pembuatan dan penjualan produk. 

 

 


