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BAB II.TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Jamu 

Sejak ribuan tahun yang lalu, masyarakat Indonesia telah mengenal 

pengobatan tradisional, dimana masyarakat memanfaatkan tanaman yang 

berkhasiat obat  sebagai obat-obatan tradisional(Wijayakusuma, 2002). 

Besar permintaan produk yang menggunakan tanaman obat terkait erat 

dengan tingkat penggunaan oleh masyarakat. Peningkatan penggunaan obat herbal  

mempunyai dua hubungan yang sangat erat, yaitu manfaat kesehatan terkait 

dengan penggunaannya yang cukup luas diseluruh dunia, dan manfaat ekonomi 

yang terkait dengan nilai tambah dan peningkatan perekonomian masyarakat 

(Sampurno, 2007). 

Jamu adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diturunkan 

secara turun-temurun oleh nenek moyang  dan sampai saat ini masih bertahan dan 

terus dilestarikan. Ramuan asli Indonesia ini masih menjadi prioritas masyarakat 

tradisional walaupun produk obat-obatan modern sudah muncul di pasaran (Torri, 

2013). 

Data terakhir menunjukkan bahwa peningkatan permintaan produk 

tanaman obat tidak hanya sebatas peningkatan besarnya tanaman yang biasa 

digunakan, akan tetapi  juga berkembang secara pesat yaitu bertambah jenis 

tanaman yang digunakan, berupa bertambahnya ragam produk yang dihasilkan. 

Kurangnya informasi baik dari sisi kuantitas, jenis dan kualitas produk yang 

diperlukan, serta berkelanjutannya rantai tataniaga dan kelembagaan pengguna 

yang tidak jelas, menyebabkan kesulitan untuk mengetahui permintaan tanaman 
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obat, baik di Indonesia maupun mancanegara. Permintaan tanaman obat dan 

produksi yang tersedia biasanya hanya sebatas pada tanaman akar-akaran 

(rimpang) yang sudah dibudidayakan secara luas, seperti jahe, kencur, dan kunyit, 

padahal bahan baku industri-industri obat sangat bervariasi jenisnya (Kemala dkk, 

2003). 

Agustina (2006)  menyatakan bahwa jamu herbal mengandung antibakteri  

yang dapat menghambat bakteri Staphylococcus aereus, Exchericia coli, 

Pseudomonas aeruginosa dan menekan jumlah kematian ayam broiler.  

Pemberian pada dosis tertentu pada air minum cenderung memberikan hasil 

terbaik terhadap pertambahan bobot badan dan memperbaiki konsumsi pakan.  

Para peternak unggas khususnya peternak unggas lokal umumnya selalu 

memberikan tambahan ramuan tanaman obat seperti kunyit, temulawak, temu 

ireng, daun pepaya dan daun mengkudu, dan sebagainya, kedalam ransum atau 

dicampur dengan air minum (Sukamto, 2005). 

Pemberian jamu pada ternak berdasarkan pengujian diperoleh bahwa 

ternak unggas yang diberi jamu ternyata memiliki angka mortalitasnya yang 

rendah dibawah 10 persen. Ayam menjadi lebih sehat dan bau kotoran ayam (bau 

amoniak) menjadi berkurang, lemak abdominal lebih sedikit, dan penggunaan 

pakannya lebih efisien serta ekonomis (Zainuddin, 2007) 

Sumardi (2006) menyatakan bahwa peternak yang secara rutin 

memberikan ramuan obat tradisional pada ternaknya baik melalui air minum atau 

dicampur dalam pakan, dan ternaknya terhindar dari serangan penyakit, karena 
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obat pabrik mahal maka para peternak mencari alternatif lain dengan 

menggunakan jamu herbal. 

Apritar (2012) menyatakan bahwa pemberian ramuan herbal cenderung 

meningkatkan presentase karkas serta menurunkan kadar lemak abdomen pada 

ayam.  Selain menurunkan kadar lemak abdomen, jamu herbal juga dapat 

meningkatkan presentase karkas serta meningkatkan fungsi hati dalam 

mengemulsi zat – zat beracun yang terkandung dalam tubuh ayam.  

2.1.1 Kunyit 

  Kunyit merupakan salah satu dari tanaman obat yang paling 

dominan dan sering dijumpai dalam industri obat tradisional. Kunyit 

memiliki efek kesehatan bagi  tubuh karena mengandung banyak zat aktif 

antara lain kurkumoid dan minyak atsiri sehingga umum digunakan 

sebagai bahan baku obat – obat tadisional atau jamu (Farjana dkk., 2014).  

  Kunyit merupakan tanaman herbal yang di seluruh daerah tropis 

yang bermanfaat karena kandungan senyawa aktifnya yaitu kurkumin dan 

minyak atsiri. Kunyit juga mengandung protein, lemak, mineral, 

karbohidrat dan air (Chattopadhyay et al., 2004). 

  Rahardjo & Rostiana (2005) menyatakan bahwa kunyit jika 

dicampurkan pada pakan, maka dapat menghilangkan bau kotoran ayam 

dan menambah berat badan ayam, juga kandungan miyak atsiri dalam 

kunyit bersifat antimikroba. 

  Kunyit dalam dunia peternakan khususnya unggas dapat 

dimanfaatkan untuk menghilangkan bau kotoran ayam dan menambah 
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berat badan ayam jika dicampurkan pada ransum ayam, juga minyak atsiri 

kunyit bersifat antimikroba (Winarto, 2003).  

Kunyit (Curcuma domestica) dapat digunakan sebagai antibiotik 

alami karena mengandung kurkumin yang mampu menekan pertumbuhan 

mikroba patogen (Natsir dkk., 2016). 

  Kunyit merupakan bahan tanaman yang digunakan sebagai bahan 

baku obat tradisional, bahan desinfektan dan bahan campuran pada pakan 

ternak. Kunyit memiliki kandungan senyawa kurkumindan minyak atsiri 

(Li et al., 2011).  

Kunyit memiliki kandungan senyawa bioaktif yaitu kurkumin dan 

minyak atsiri. Kandungan zat kurkuminoid dalam kunyit dapat bermanfaat 

untuk meningkatkan saluran pencernaan dan metabolisme gizi sehingga 

akan meningkatkan persentase karkas (Rukmana, 2005). 

  Namagirilakshmi et al. (2010) menyatakan bahwa penambahan 

kunyit dengan level 1 persen pada pakan mampu menurunkan total bakteri 

pada usus halus ayam broiler sebanyak 48 persen dibandingkan dengan 

kontrol. Penurunan total bakteri disebabkan karena kunyit mengandung 

senyawa kurkumin yang bersifat antimikroba, yaitu senyawa yang dapat 

menurunkan jumlah mikroba patogen termasuk didalamnya yaitu bakteri 

patogen. 

  Sifat anti bakeri yang terkandung dalam kunyit dapat mengurangi 

jumlah bakteri patogen, meningkatkan pertumbuhan bakteri yang 

menguntungkan dalam saluran pencernaan sehingga dapat meningkatkan 
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kesehatan saluran cerna ayam. Selain itu kunyit dapat merangsang dinding 

kantong empedu untuk mengeluarkan cairan empedu sehingga dapat 

memperlancar metabolisme lemak (Pratikno, 2010).  

  Mangisah (2003) menyatakan bahwa penurunan kadar kolesterol 

darah pada broiler disebabkan karena adanya kandungan zat bioaktuf 

kurkumin dan minyak atsiri dalam ramuan herbal yang dapat 

meningkatkan produksi dan sekresi empedu, meningkatnya sekresi 

empedu ke dalam duodenum serta banyaknya eksresi asam empedu dan 

kolesterol dalam darah dan tubuh berkurang.  

1.1.2 Temulawak 

Temulawak merupakan salah satu jenis tanaman obat yang 

mengandung komponen kurkuminoid dan minyak atsiri yang daapat 

bermanfaat untuk ayam broiler (Jarwati, 1998). 

Afifah & Lentera (2003) menyatakan bahwa penggunaan 

temulawak dalam ransum dapat menurunkan kadar kolesterol dan 

memiliki indikasi dapat meningkatkan kadar lipoprotein densitas tinggi.  

Zat aktif yang terkandung dalam temulawak memiliki aktifitas 

kolagoga yang mampu merangsang empedu dala mengsekresikan cairan 

empedu lebih banyak, yang pada gilirannya akan membantu pemecahan 

lemak, sehingga penimbunan lemak abdominal dapat ditekan ( Riayadi, 

2002).  

Secara tradisional tanaman temulawak telah diketahui untuk 

kesehatan. Permintaan temulawak untuk obat tradisional menduduki 
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peringkat pertama di Jawa Timur dan peringkat kedua di Jawa Tengah 

setelah jahe. Temulawak dipergunakan sebagai bahan baku obat 

tradisional yang berkhasiat untuk menyembuhkan 24 jenis penyakit 

(Kemala dkk, 2003). 

Temulawak dapat memberikan manfaat yang baik terhadap sistem 

ketahanan tubuh ayam dan menunjukkan adanya pengaruh terhadap 

pertumbuhan ayam broiler. Temulawak memiliki khasiat pengobatan 

untuk berbagai penyakit, memiliki sifat tonikum yang berkhasiat 

meningkatkan stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh, serta 

menangkal berbagai serangan kuman penyebab penyakit dan juga virus 

(Wijayakusuma, 2005). 

Penggunaan temulawak optimalnya 2 persen dalam ransum masih 

dapat meningkatkan bobot badan ayam. Temulawak merupakan tanaman 

herbal yang termasuk ke dalam antibiotik alami dan tidak mengakibatkan 

residu (Sufiriyanto & Indradji, 2007). 

Sinurat dkk. (2008) menyatakan bahwa penggunaan tanaman obat 

temulawak dalam ransum  ayam broiler dapat meningkatkan performa 

ayam broiler sebagai manfaat dari meningkatnya daya cerna zat gizi. 

2.1.3 Jahe 

Jahe merupakan tanaman herbal yang termasuk golongan 

pteridopyta. Famili ini terdiri dari 47 genera dan 1400 spesies. Jahe 

diklasifikasikan ke dalam kingdom plantae, filum magnoloiphyta, kelas 
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liliopsida, ordo zingiberales, famili zingiberaceae, genus Zingiber, dan 

spesies Zingiber officinale Rosc (Gholib, 2008).  

Tanaman jahe ini mengandung gingerol, shogaol, dan beberapa 

fenolik keton derivative serta bahan radikal hydroxylyang dapat 

dimanfaatkan dan diaplikasikan kepada ternak tanpa meninggalkan residu 

(Lee et al. 2013).   

2.2 Biaya 

Biaya secara umum adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur 

dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk 

tujuan tertentu. Dalam arti lainya biaya dapat didefinisikan yaitu sumber ekonomi 

yang dikorbankan untuk memperoleh keuntungan (Mulyadi, 2000) 

Witjaksono (2006) biaya adalah pengorbanan sumber daya untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam ilmu akuntansi biaya didefinisikan sebagai 

satuan dana atas pengorbanan barang dan jasa untuk memperoleh manfaat dimasa 

kini atau masa yang akan datang. 

Hansen & Mowen (2009) dalam Kwary menyatakan bahwa dalam  

pengendalian biaya, manajemen perlu menetapkan biaya standar. Pengendalian 

biaya sangat memerlukan standar sebagai dasar yang dipakai sebagai tolak ukur 

terhadap pengendalianbiaya. Biaya yang digunakan sebagai  patokan 

pengendalian disebut biaya standar.           

   Garrisonet al. (2006) yang diterjemahkan oleh Hinduan dan Tanujaya 

menyatakan bahwa sistem biaya standar memiliki beberapa keuntungan seperti 

telah dijelaskan sebelumnya, penggunaan biaya standar adalah elemen kunci 
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dalam pendekatan manajemen dengan pengencualian. Ketika biaya secara 

signifikan keluar dari standar, maka manajer diperingatkan bahwa mungkin ada 

masalah yang memerlukan perhatian. Pendekatan ini membantu manajer 

memusatkan perhatian pad hal-hal yang penting. Selama standar tersebut dilihat 

wajar oleh karyawan, maka standar tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomis 

dan efisiensi. Selain itu, standar merupakan tolak ukur yang dapat digunkan oleh 

individu untuk mengukur kinerjanya.  Biaya standar dapat menyederhanakan 

pembukuan. Selain pencatatan biaya aktifitas untuk tiap-tiap pekerjaan, biaya 

standar untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 

dapat dibebankan ke tiap-tiap pekerjaan. 

Garrisonet al. (2006) yang diterjemahkan oleh hinduan menyatakan bahwa 

biaya itu sendiri mencakup semua biaya yang terkait dengan pemerolehan atau 

pembuatan suatu produk. 

Mulyadi (2010) menjelaskan dalam akuntansi biaya, maka biaya 

digolongkan dengan berbagai macam cara. Biaya dapat dikelompokkan menurut 

objek pengeluaran, fungsi pokok dalam perusahaan, hubungan biaya dengan 

sesuatu yang dibiayai, hubungannya dengan perubahan volume kegiatan dalam 

hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, dasar jangka waktu 

manfaatnya. 

Mulyadi (2012) menyatakan biaya standar adalah biaya yang ditentukan 

dimuka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk 

membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu dibawah 

asumsi kegiatan ekonomi, efisiensi dan faktor-faktor lain tertentu. 
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Daljono (2005) menyatakan bahwa biaya adalah suatu pengorbanan 

sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, untuk mendapatkan barang atau 

jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan atau manfaat pada saat ini 

atau masa yang akan datang. 

Hansen & Mowen (2006) mendefinisikan biaya adalah kas atau nilai 

ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang 

diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa datang bagi organisasi. 

Supriyono (2000) menyatakan bahwa pengendalian biaya merupakan 

kontrol yang dilakukan untuk menilai prestasi dengan cara membandingkan biaya 

sesungguhnya dengan biaya standar yang ditetapkan sehingga akan dapat 

ditentukan efisiensi pada setiap departemen dimana produk diolah. 

Gittus (1993) yang diterjemahkan oleh Junita menyatakan bahwa 

pengendalian biaya ini bersifat dinamis yang meneyertai dengan sasaran utama 

yaitu menghapuskan pengeluaran yang dapat dihindarkan, meningkatkan nilai 

atau efisiensi dari biaya yang harus dikeluarkan dan menyelaraskan serta 

mempengaruhi sasaran – sasaran strategis (Gittus, 1993) 

Doyle (1996) yang diterjemahkan oleh Nurwedi menyatakan bahwa 

biaya merupakan hal yang sangat menentukan dalam keberhasilan operasi suatu 

usaha. Oleh karena itu, pentingnya mengendalikan biaya mau tidak mau amat 

diperlukan jika suatu usaha ingin maju dan berkembang.  Bila gagal 

mengendalikan biaya, maka biaya akan membengkak sehingga dapat dipastikan 

bahwa kerugianlah yang segera terbayang, bukan keuntungan. 
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Unsur Panen 22 Hari (Rp) Panen >35 Hari (Rp) 

Biaya Pakan 7.425.000 15.327.500 

Biaya DOC 4.500.000 4.500.000 

Biaya Pekerja 1.200.000 1.300.000 

Biaya Obat dan vaksin  200.000 350.000 

Sumber : Fery Tamalluddin(2012)  

Tamalluddin (2012) biaya yang dikeluarkan untuk pembelian obat dan 

vaksin dengan dengan skala 1000 ekor ayam broiler yaitu untuk panen umur 22 

hari sebesar Rp. 200.000 dan panen umur 35 hari keatas yaitu sebesar Rp. 

350.000. 

2. 3 Efisiensi Biaya 

Sentana (2006) menyatakan efisiensi biaya dalam pengertian 

sesungguhnya, bukanlah pemangkasan biaya. Peningkatan efisiensi biaya yang 

bersangkutan harus memperhatikan perhitungan bahwa setiap rupiah yang 

dikeluarkan harus dengan memperhitungkan tingkat manfaat bagi pendapatan 

suatu usaha. 

Handoko (1995) menyatakan efisiensi biaya adalah kemampuan untuk 

meminimumkan biaya penggunaan sumber – sumber daya untuk mencapai 

pengeluaran yang telah ditentukan atau dapat memaksimumkan pengeluaran 

dengan jumlah pemasukan yang terbatas. 

Horngren (2005) menyatakan bahwa efisiensi biaya adalah adanya tekanan 

untuk menghasilkan laba yang maksimal, untuk mewujudkannya perusahaan atau 

pelaku usaha harus terus – menerus menurunkan biaya produksi.  
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Efisiensi biaya adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan 

sumber daya dengan benar disertai dengan tingkat pemborosan yang serendah 

mungkin dan tanpa memerlukan biaya tambahan (Daft, 2000). 

Efisiensi biaya memiliki arti yaitu sebagai pembanding antara biaya yang 

dikeluarkan seminimum mungkin dimana perusahaan dapat menghasilkan 

sejumlah produksi tertentu, dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan (Ansari, 2006). 




