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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Jamu adalah obat tradisional berbahan alami warisan budaya Indonesia yang 

sudah ada sejak zaman dulu. Jamu terbuat dari bahan-bahan alami baik dari 

rempah-rempah maupun dedaunan. Minuman herbal jamu memiliki banyak 

khasiat, diantaranya bisa digunakan sebagai obat atau meningkatkan daya tahan 

tubuh (Safitri, dkk. 2013). Menurut keputusan BPOM (2004), tentang ketentuan 

pokok pengelompokkan dan pendanan obat bahan Indonesia No.HK.00.05.4.241, 

Obat tradisonal dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu Jamu, Obat Herbal 

Terstandar (OHT), dan Fitofarmaka.  

 Beras kencur adalah salah satu jenis jamu yang dikosumsi oleh 

masyarakat, proses pembuatannya berasal dari bagian tumbuhan seperti akar, daun  

kulit batang, maupun buah. Jenis tumbuhan yang ada dalam pembuatan jamu 

beras kencur adalah kencur, jahe, kunyit, temulawak, kedawung, dan lain-lain. 

Selanjutnya diolah secara tradisional paling sederhana melalui perebus 

selanjutnya diperas (Suharmiati, 2003). Hasil olahan ini membawa serta ampas 

yang lolos dari saringan sebut dengan endapan.  

Menurut Wahyuni (2012), endapan yang tercampur didalam jamu seharusnya 

tidak dikocok dan tidak diminum, karena endapan tersebut merupakan 

penumpukan kalsium yang jutru akan meningkatkan kerja ginjal, lambung dan 

usus. Rhomadona (2008) menjelaskan bahwa endapan yang terapat pada jamu 
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berbahaya jika dikonsumsi oleh ibu hamil, kelainan pada jantung janin, kulit janin 

yang berkerak, dan membuat plasenta menjadi lengket. Selain itu endapan dapat 

mempengaruhi kesehatan dan proses desinfeksi sehingga perlu untuk disisihkan 

dengan cara penambahan koagulan (Kristijarti, 2013). Endapan pada jamu dapat 

dikurangi dengan menambahkan koagulan untuk mengubah bentuk fisik dari 

padatan terarut pada jamu. 

Koagulan memiliki fungsi untuk mengurangi terjadinya gaya tolak menolak 

antar partikel koloid, sehingga nantinya partikel koloid ini dapat membentuk suatu 

gumpalan . Penambahan koagulan dalam air beku bertujuan untuk mencampurkan 

koagulan dengan koloid, namun diikuti dengan pengadukan cepat, hal ini disebut 

proses koagulasi dengan tujuan agar koagulan dapat tersebar secara merata, 

sehingga nantinya dapat terjadi interaksi antara koagulan dengan padatan 

tersuspensi yang kemudian dapat membentuk mikroflok (joko, 2010). Dalam 

proses koagulasi terjadi juga pengadukan lambat yang disebut dengan proses 

flokulasi. Flokulasi ini dapat menyebabkan partikel-partikel mikroflok berkumpul 

dan membentuk gumpalan yang lebih besar melalui aksi pengikatan oleh flokulan 

(Kristijarti, 2013). 

Koagulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah koagulan alami yakni 

biji asam Jawa. Biji asam Jawa dapat digunakan sebagai koagulan pada proses 

koagulasi karena kandungan protein yang terdapat di dalam biji tersebut yang 

berperan sebagai polielektrolit (Hendrawati dkk., 2013). Selain itu kandungan 

senyawa tanin, minyak esensial, serta polimer alami (pati, getah, perekat, 

alginate), polisakarida juga meliki berfungsi sebagai koagulan yang berperan 
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dalam pengumpalan partikel-partikel air. Tannin merupakan zat aktif yang 

menyebabkan proses koagulasi dan polimer alami seperti pati yang berfungsi 

sebagai flokulan. Biji asam jawa menjadi pilihan alternatif koagulan sebab biji 

asam jawa masih jarang dimanfaatkan secara luar oleh masyarakat, mudah 

didapat, harga murah serta ramah lingkungan.  

Dalam rangka mengaitkan pemanfaatan bahan-bahan alam sebagai koagulan 

alami dan lebih memperkaya keragaman tanaman yang berpotensi sebagai 

alternatif koagulan kimia, telah dilakukan beberapa penelitian terhadap tanaman 

yang memiliki potensi sebagai koagulan alami diantaranya penelitian oleh 

Mawaddah (2014) yang berjudul penurunan bahan organik air gambut 

menggunakan biji asam Jawa dengan takaran dosis biji 1 g/ml, 2 g/ml, 3 g/m, 4 

g/m dan 5 gml dengan jumlah takaran air 200 ml persampel. Diketahui bahwa 

dosis yang paling optimal yakni 2 g/ml yaitu menurunkan 50% air gambut. Selain 

menggunakan biji asam jawa sebagai kougulan alami, dalam penelitian ini juga 

digunakan 2 variabel tambahan yakni kecepatan pengadukan dan lama 

pengadukan. Dimana kedua variabel ini memiliki peran dalam membantu proses 

pengendapan jamu.  

Kecepatan pengadukan berfungsi dalam pembentukan flok. Apabila 

kecepatan pengadukan terlalu lambat, maka pembentukan flok akan lambat. 

Kecepatan pengadukan yang terlalu cepat dapat menyebabkan pecahnya kembali 

flok yang telah terbentuk, dan bila pengadukan terlalu lambat akan menyebabkan 

flok tidak terbentuk (Mawaddah, dkk. 2014). Lama pengadukan berfungsi untuk 

menghasilkan dispersi yang seragam dari partikel-partikel koloid, dan untuk 
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meningkatkan kesempatan partikel untuk kontak dan bertumbukan satu sama lain 

serta menggumpalkan partikel-partikel terkoagulasi berukuran mikro menjadi 

partikel-partikel flok yang lebih besar. Flok-flok ini kemudian akan berkumpul 

dengan partikel-partikel tersuspensi lainnya (Karamah, dkk, 2007). 

Total Suspended Solid (TSS) merupakan zat-zat padat berupa suspensi yang 

dapat dibedakan berdasarkan ukurannya sebagi partikel tersuspeni koloid (partikel 

koloid) dan partikel tersuspensi biasa (partikel tersuspensi). TSS juga merupakan 

jumlah berat dalam mg/l kering lumpur yang ada didalam air limbah setelah 

mengalami proses penyaringan dengan membran berukuran 0,45 µm (Purba, 

2009). Adanya padatan-padatan ini menyebabkan kekeruhan pada air. Padatan ini 

tidak dapat larut dan tidak dapat mengendap secara langsung. Padatan berupa 

endapan pada jamu beras kencur yang telah digumpalkan melalui proses koagulasi 

dan proses flokulasi dan telah melalui uji TSS. Sehingga hasil penelitian 

diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber belajar biologi, namun 

ada beberapa syarat agar penelitian dapat dijadikan sebagai sumber belajar biologi 

diantaranya syarat kejelasan potensi, kejelasan tujuan pembelajaran, kejelasan 

sasaran, kejelasan informasi, dan kejelasan hasil. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul : “Pemanfaatan Serbuk Biji Asam Jawa (Tamarindus indica L.) 

Sebagai Flokulan untuk Mengurangi TSS dalam Produksi Jamu dan 

Pemanfaatan sebagai Sumber Belajar Biologi” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pengaruh dosis serbuk biji asam Jawa, kecepatan 

pengadukan dan lama pengadukan terhadap flokulan jamu beras kencur. 

2. Bagaimanakah interaksi antara dosis serbuk biji asam Jawa, kecepatan 

pengadukan dan lama pengadukan terhadap pembentukan flokulan pada 

jamu beras kencur?  

3. Bagaimanakah hasil penelitian tentang pemanfaatan serbuk biji asam Jawa 

Sebagai flokulan untuk mengurangi TSS dalam produksi jamu dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai 

berikut. 

1. Menganalisis pengaruh dosis serbuk biji asam Jawa, kecepatan dan lama 

pengadukan terhadap flokulan jamu beras kencur. 

2. Menganalisis interaksi antara dosis serbuk biji asam Jawa, kecepatan 

pengadukan dan lama pengadukan terhadap pembentukan flokulan pada 

jamu beras kencur. 

3. Mendeskripsikan hasil penelitian tentang pemanfaatan serbuk biji asam 

jawa sebagai flokulan untuk mengurangi TSS dalam produksi jamu dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar biologi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat diantaranya. 

1. Secara teoritik 

Meberikan informasi terkait pemenfaatan serbuk biji asam Jawa 

sebagai flokulan untuk megurangi TSS yang ada pada jamu beras kncur. 

Memperkaya khasanah pengetahuan penelitian dalam bidang lingkungan 

khususnya terkait dengan flokulan dalam pembuatan jamu beras kencur. 

2. Secara praktis  

a. Bagi pendidikan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber belajar 

berupa panduan praktikum bagi guru dan peserta didik terkait materi 

karakteristik zat khusunya pada sub bab pemisahan campuran dengan 

kompetensi dasar yang sesuai adalah KD 4.6 Melakukan pemisahan 

campuran berdasarkan sifat fisika dan kimia di SMP kelas VII. 

b. Bagi pemerintah dan lembaga terkait 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada home industri 

yang bergerak dibidang usaha pembuatan jamu bahwa serbuk biji asam 

Jawa dapat digunakan sebagai flokulan untuk mengurangi TSS pada 

jamu beras kencur. 

c. Bagi masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat memperkenalkan pengetahuan baru  

tentang cara mengurangi endapat yang ada pada jamu beras kencur 

dengan cara mengunakan serbuk biji asam Jawa. 
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1.5 Batasan Masalah  

 Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Sampel penelitian berupa jamu beras kencur diambil di Cv. Siti Ara Batu 

Jawa Timur Indonesia yang beralamat di Jl. Lahor Kelurahan Pasangrahan 

Kodya Batu. 

2. Koagulan alami yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji asam 

Jawa. 

3. Biji asam Jawa yang digunakan adalah biji tua dengan ciri kulit biji 

berwarna coklat kehitaman. 

4. Biji asam Jawa dikeringkan dengan cara dijemur pada matahari langsung 

kemudian disangrai. 

5. Bentuk koagulan alami yang akan dicampur dengan jamu beras kencur 

berupa serbuk biji. 

6. Serbuk biji asam Jawa didapatkan dengan cara di blender kemudian 

disaring dengan saringan. 

7. Parameter pengujuan dalam penelitian ini yakni banyaknya jumlah 

endapan setelah penambahan serbuk biji dengan menggunakan TSS. 

 

1.6  Definisi Istilah 

Definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Biji asam Jawa termasuk dalam famili caesalpiniaceae, biji asam Jawa 

memiliki bentuk tidak beraturan warna coklat tua atau hitam mengkilat. 

Biji dibagi dalam tiga bagian utama yakni kulit biji (spermodermis), kulit 
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ari tali pusar (funiculus), dan inti biji (nukleus seminis) (Koniwati, dkk. 

2013).  

2. Serbuk biji adalah tepung atau bubuk yang berasal dari proses pengilingan 

biji-bijian (KKBI, 2017). 

3. Koagulan adalah bahan kimia dan atau bahan alam yang dibutuhka air 

untuk membantu proses pengendapan partikel-partikel kecil yang tidak 

dapat mengenadap dengan sendirinya (Koniwati, dkk. 2013). 

4. Koagulasi adalah merupakan proses distabilisasi koloid dalam limbah cair 

dengan menambahkan koagulan. Koagulan ditambahkan untuk 

menetralkan keadaan atau mengurangi partikel kecil yang tercampur 

dalam limbah cair melalui pengendapan (Sugiharto, 1987). 

5. Flokulan adalah polimer yang bisa telarut dalam air dan membantu 

pembentukan makroflok yang dapat menahan pecahnya mikroflok setelah 

terjasinya destabilisasi oleh koagulan (yuliastri, 2010). 

6. Flokulasi adalah proses pembentukan dan penggabungan flok dari 

partikel-partikel koloid menjadikan lebih besar sehingga mudah 

mengendap (Wagiman, 2014). 

7. Jamu beras kencur yang diijadikan bahan penelitian adalah jamu beras 

kencur hasil produksi cv. Sitiara Kota Batu yang beralamat di Jl. Lahor 

Kelurahan Pasangrahan Kodya Batu. 

8. Tepung biji asam Jawa adalah olahan dari biji sam Jawa yang dijadikan 

tepung (istiqomah, 2013). 
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9. Pengadukan adalah operasi yang menciptakan terjadinya gerakan dari 

bahan yang diaduk seperti molekul-molekul, zat-zat yang bergerak atau 

komponen menyebar (terdispensasi) (kurniwan, 2011) 

10. Dosis adalah kadar dari suatu (kimiawi, fisik, bilogis) yang dapat 

mempengaruhi suatu organisme secara biologis, makin besar kadarnya 

makin besar pula dosissnya (Anonymous, 2013). 

11. Flok adalah gabungan dari koloid yang satu dengan koloid yang lain 

mebentuk gumlana (Kristijarti, 2013). 

12. Pengendapan adalah suatu cara yang digunakan untuk memisahkan lumpur 

yang terbentuk akibat penambahan bahan kimia (koagulan) (Sya’bannah, 

2016). 

 




