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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jamu bagi warga Indonesia sudah tidak asing lagi, masyarakat sudah 

mengenal jamu yang merupakan resep turun-temurun dari leluhur yang dipercaya 

sebagai obat dengan menggunakan bagian tanaman atau ekstraknya yang 

mengandung bahan berkhasiat untuk tubuh sebagai pengobatan alami. Jamu 

sangat berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia karena didukung iklim tropis 

sehingga Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya hayati yang melimpah sebagai 

bahan baku untuk membuat jamu. 

Jamu yang telah dipercaya akan khasiatnya tetap dijadikan masyarakat 

sebagai pilihan alternatif untuk pencegahan dan pengobatan terhadap berbagai 

macam penyakit. Selain khasiat yang dipercaya, jamu tradisional ini mempunyai 

harga yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan obat kimia. Ditambah lagi, 

masyarakat masih berpandangan bahwa jamu tidak meninggalkan residu yang 

membahayakan bagi tubuh.Dalam penggunaannya, obat yang berbahan dasar 

alami ini diperlukan waktu yang lebih lama namun lebih tepat karena efek 

samping yang relatif lebih kecil.Jamu ini biasanya berasal dari tanaman obat dan 

rempah-rempah yang banyak di jumpai sehari – hari dan juga bisa ditemukan di 

pasar tradisional seperti jahe, kunyit, temulawak, bawang putih, kencur, sirih, 

lengkuas, dan lain–lain. 

Bahan-bahan jamu yang digunakan ini secara umum merupakan gabungan 

dari beberapa tanaman obat seperti temulawak, temu ireng, kencur, jahe, kunyit, 

lengkuas dan bawang putih. Selain digunakan untuk keperluan manusia, jamu 
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juga dapat bermanfaat bagi hewan ternak. Haryo (2006) menyatakan bahwa 

pemberian campuran antara (Curcuma xanthorriza Roxb), temu ireng (Curcuma 

aeruginosa Roxb), dan buah mojo (Aegle marmelos) pada ternak unggas dapat 

meningkatkan produktivitas dan mencegah ternak terserang virus flu 

burung.Penemuan yang digunakan dalam formula tersebut berfungsi 

meningkatkan nafsu makan dan imunitas (daya tahan tubuh), mempercepat 

pertumbuhan badan, serta mengefisienkan pakan.  Jamu ini biasanya dapat di 

produksi sendiri atau dapat diperoleh dengan mudah yaitu membeli produk jamu 

di pasar, dari hal tersebut maka diperlukan pengendalian biaya di dalam suatu 

usaha peternakan. 

Biaya yang dikeluarkan harus bisa bersiklus agar suatu pelaku usaha dapat 

memperoleh kembali dana yang digunakan untuk biaya produksi. Menurut 

Mulyadi (2000), biaya dalam pengertiannya adalah suatu pengorbanan sumber 

ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang 

kemungkinan akan terjadi dan memiliki tujuan tertentu. Biaya ini secara umum 

diukur dalam satuan uang yang digunakan untuk kebutuhan produksi yang 

bertujuan untuk memperoleh laba.  Laba merupakan jumlah penerimaan yang 

didapat dari selisih biaya yang dikeluarkan dengan hasil penjualan yang diperoleh.  

Laba ini bisa diperoleh dengan optimal apabila biaya yang dikeluarkan tersebut 

dikendalikan dengan baik. 

Pengendalian biaya dipakai sebagai tolak ukur agar biaya yang 

dikeluarkan dapat ditekan sehingga laba yang didapat lebih maksimal. Agar 

diperoleh laba yang maksimal maka perlu dilakukan perencanaan yang baik. Hal 
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tersebut ditentukan oleh kemampuan dari suatu perusahaan serta pelaku 

usahauntuk memprediksi suatu peluang di masa yang akan datang, serta 

mengamati faktor-faktor yang dapat mempengaruhi biaya yang dikeluarkan. Maka 

penelitian tentang pengendalian biaya untuk penggunaan jamu ini dilakukan agar 

suatu perusahaan atau pelaku usaha serta peternak dapat mengendalikan biaya 

yang dikeluarkan sehingga tidak terjadi pembengkakan biaya yang digunakan 

untuk pembelian produk jamu yangakan diberikan kepada ternaksehingga biaya 

yang dikeluarkan dapat terkontrol dengan baik dan mendapatkan laba yang 

optimal. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah populasi, harga dan frekuensi pemberian berpengaruh terhadap 

biaya ? 

2. Faktor apa yang paling mempengaruhi biaya pembelian jamu herbal 

dan obat ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah populasi,harga, dan frekuensi pemberian 

berpengaruh terhadap biaya  

2. Untuk mengetahui  faktor apa yang paling mempengaruhi biaya 

pembelian jamu herbal dan obat 



4 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah bagi peternak dapat digunakan 

sebagai acuan mengembangkan usaha dan untuk mengetahui betapa pentingnya 

pengendalian biaya untuk penggunaan jamu dan obat di dalam usaha peternakan. 

Sebagai bahan kajian untuk mahasiswa peternakan untuk mengembangkan ilmu 

yang diperoleh.  




