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Produsen dan penjual jamu tradisional sering kali menghadapi
berbagai permasalahan, baik selama produksi maupun
pemasarang. Pada studi ini, identifikasi permasalahan produski
dan pemasaran jamu melalui kegiatan observasi dan wawancara
terhadap penjual jamu tradisional di wilayah Malang dilakukan.
Subjek penelitian ini adalah dua kelompok penjual jamu di
wilayah Malang dan penelitian dilakukan pada Bulan Maret
hingga Juni 2018. Hasil pengumpulan data menyimpulkan
bahwa terdapat beberapa permasalah utama yang dihadapi para
penjual jamu tradisional, yaitu (1) jumlah produksi yang
terbatas karena keterbatasan alat; (2) pemasaran terbatas
karena pemasaran hanya dari rumah ke rumah; serta (3)
kehighienisan jamu rendah karena kebersihan selama produksi
kurang terjaga.Temuan yang diperoleh melalui penelitian ini
dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam usaha
meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi jamu tradisional
di Malang.
Copyright © 2018 Universitas Muhammadiyah Malang

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang
kaya akan budaya. Kekayaan budaya
tersebut berlimpah ruah dan tidak
terbatas pada kebiasaan masyarakat
melakukan aktivitas tertentu maupun
kerajinan tangan yang dihasilkan.
Kekayaan budaya Indonesia juga dapat
dtemukan dari olahan kekayaan alam
yang ada di Indonesia, salah satunya
adalah ramuan obat tradisional yang
dikenal sebagai jamu.
Jamu merupakan minuman herbal
tradisional khas Indonesia yang sudah
dikenal
sejak
lama
(Elfahmi,
Woerdenbag, & Kayser, 2014; Riswan &
Sangat-Roemantyo,
2002).
Istilah
"jamu" tersebut berasal dari kata
"djampi"
dan
ditujuan
untuk
penyembuhan dan kesegaran tubuh

(Yulagustinus & Tridjaja, 2017). Selain
untuk penyembuhan, konsumsi jamu
juga ditujukan untuk obat penguat,
penambah nafsu makan, serta obat
pelangsing (Natadjaja, Tripoli, &
Wahyono, 2014; Riswan & SangatRoemantyo, 2002).
Masyarakat
Indonesia
telah
mengenal dan mengonsumsi jamu secara
turun temurun. Awal mula pemanfaatan
jamu sebagai obat herbal memang belum
jelas terungkap (Afdhal & Welsch, 1988).
Namun, di perkirakan, masyarakat jawa
telah melakukan kebiasaan ini sejak
Abad ke-9 (Yulagustinus & Tridjaja,
2017). Kebiasaan meminum jamu
bahkan sudah mengakar sebagai salah
satu tradisi masyarakat hingga saat ini.
Tingginya
minat
masyarakat
terhadap jamu mendorong berbagai
perusahaan
berlomba-lomba
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memproduksi jamu berkualitas dan
berkhasiat tinggi. Berkaitan dengan hal
tersebut, terdapat sekitar 17 perusahaan
jamu yang tersebar di wilayah Indonesia
(Elfahmi et al., 2014). Semakin
berkembangnya berbagai perusahaan
jamu memberikan dampak positif
terhadap tetap terjaganya kultur
meminum jamu oleh masyarakat
Indonesia. Namun, kondisi ini juga
memberikan dampak negatif bagi
pengusaha-pengusaha jamu tradisional
yang ada di sekitar masyarakat.
Seperti yang telah diketahui, seluruh
aspek dan komponen masyarakat dapat
membuat jamu. Di negara ini, baik
perusahaan besar, industri rumahan,
hingga ibu rumah tangga dapat membuat
jamu (Gunawan & Mustofa, 2017). Risiko
yang dihadapi oleh pengusaha jamu
tradisional mengenahi kondisi tersebut
adalah berkaitan dengan persaingan
pasar. Penuruan pangsa pasar akan
menurunkan pendapatan dan dapat
mematikan usaha tersebut. Namun, bisa
saja terdapat berbagai kendala lain yang
dirasakan oleh penjual jamu yang perlu
diungkap secara lebih detail.
Pada penelitian ini, penelitian akan
difokuskan untuk mengungkap berbagai
kendala yang dihadapi oleh para penjual
jamu tradisional. Melalui penelitian
semacam ini, beberapa kendala yang
sebenarnya
dihadapi
oleh
para
pengusaha
jamu
tersebut
akan
terungkap.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif
yang
bertujuan
menggambarkan kondisi dan kendala
yang dihadapi oleh para penjual jamu
tradisional. Penelitian dilakukan di
wilayah Malang selama Bulan Maret
hingga Juni 2018. Subjek penelitian ini
adalah dua kelompok penjual jamu
tradisional yang berada di wilayah
sekitar Universitas Muhammadiyah
Malang. Kedua kelompok penjual jamu
yang
diposisikan
sebagai
subjek
penelitian ini adalah kelompok pedagang
kecil. Kedua kelompok tersebut juga
melakukan produksi jamu dalam skala
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kecil dan dengan jangkauan pemasaran
yang sempit.
Observasi dan wawancara dipilih
sebagai teknik pengumpulan data pada
studi kali ini. Observasi difokuskan pada
proses produksi jamu tradisional yang
dilakukan oleh kedua kelompok penjual
jamu, sedangkan wawancara difoksukan
untuk mengungkap kondisi penjualan
jamu-jamu yang dihasilkan. Data
penelitian
yang
telah
terkumpul
kemudian dianalisis secara deskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Identitas Kelompok Penjual Jamu
Terdapat dua kelompok penjual jamu
tradisional yang diposisikan sebagai
subjek penelitian pada studi ini. Kedua
kelompok penjual jamu tersebut
memiliki jangakuan pemasaran yang
tidak luas. Penjualan produk jamu
dilakukan dengan menjajakan ke sekitar
wilayah rumah. Secara lebih detail,
berikut kondisi umum kedua kelompok
penjual jamu tersebut.
Kelompok masyarakat jamu keliling
Kelompok Masyarakat Jamu Keliling
merupakan kelompok masyarakat yang
anggotanya melakukan produksi jamu
tradisional yang pemasarannya dijajakan
keliling wilayah sekitar mereka dengan
bantuan sepeda motor. Pusat kegiatan
dan pusat produksi dari kelompok
masyarakat ini beralamat di Jetis,
Malang.
Ketua
dari
kelompok
masyarakat tersebut bernama Sumani.
Sesuai dengan hasil observasi dan
wawancara, proses produksi jamu
kelompok masyarakat Jamu Keliling
masih manual dan jumlah produksi
masih rendah. Kapasitas produksi
tersebut hanyalah 20 botol air mineral
berukuran 1,5 L per harinya.
Kelompok masyarakat jamu gendong
Kelompok
Masyarakat
Jamu
Gendong beralamat pusat di Desa
Tegalgondo,
Malang.
Kelompok
masyarakat ini merupakan kelompok
penjual
jamu
tradisional
yang
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penjualannya secara keliling dari satu
rumah ke rumah lain. Para pedagangnya
tidak menggunakan alat transportasi,
sehingga pedagang-pedagang tersebut
berjalan kaki dengan menggendong jamu
dagangannya. Ketua dari kelompok
masyarakat ini bernama Siyatin. Oleh
karena itu, wilayah pemasarannya hanya
sebatas Desa Dadaprejo, Areng-areng,
Malang.
Sama dengan Kelompok Masyarakat
Jamu Keliling, Kelompok Masyarakat
Jamu Gendong masih menggunakan cara
manual dalam memproduksi jamunya.
Produksi jamu Siyatin adalah 15 botol air
mineral berukuran 1,5 L perharinya.
Jamu yang diproduksi dan dijual oleh
Siyatin adalah jamu beras kencur, kunir
asem, keja, sirih, dan huyup uyup.
Gambaran tempat produksi jamu
Kedua kelompok masyarakat yang
dipilih menjadi subjek penelitian ini
masih menggunakan peralatan dapur
sederhana. Dapur sederhana tersebut
adalah dapur rumahnya sendiri. Di dapur
tersebut, bahan-bahan jamu diolah
menjadi minuman jamu yang kemudian
dimasukkan ke dalam botol air mineral.
Gambar 1. menyajikan beberapa foto
yang mewakili kondisi
peralatan
pembuatan jamu beserta dapur dari
kedua pedangan jamu tersebut.
Berdasarkan Gambar 1., nampak
terlihat bahwa peralatan yang digunakan
oleh kedua pedagang jamu masih
sederhana dan manual. Selain itu,
beberapa peralatan dan kondisi dapur
memiliki
kecenderungan
untuk
menurunkan
tingkat
kebersihan/higienitas jamu yang sedang
diproduksi. Ketidakhigienisan produk
dapat menyebabkan produk jamu yang
dihasilkan terkontaminasi oleh berbagai
mikroba. Kondisi ini menyebabkan jamu
produksi Sumani maupun Siyatin hanya
bertahan satu hari. Selain itu, proses
produksi jamu secara garis besar adalah
melalui penggilingan dan pemanasan
menggunakan kompor LPG. Pemanasan
tersebut dapat menyebabkan kandungan
gizi dari bahan jamu mengalami
kerusakan.

Gambar 1. Kondisi dapur tempat produksi jamu
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Highienitas merupakan salah satu
fokus penelitian yang sering dipilih oleh
para peneliti jamu tradisional (Fhitryani,
Suryanto, & Karim, 2017; Primatika,
Nugroho, & Abadi, 2015; Sukmawati,
Proborrini, & Kawuri, 2012). Beberapa
penelitian melaporkan bahwa jamu
tradisional yang diproduksi oleh para
penjual jamu berpotensi terkontaminasi
oleh berbagai mikroba. Kontaminasi
tersebut dapat terjadi saat proses
produksi,
pengemasan,
proses
penjualan, hingga saat pengonsumsian
oleh konseumen. Kebersihan peralatan
memegang peranan penting dalam
kondisi tersebut.
Ketidaksterilan proses produksi dan
pengemasan
jamu
tradisional
menyebabkan munculnya permasalahan
lain yang dihadapi oleh para penjual
jamu tersebut. Permasalahan yang
dimaksud adalah singkatnya masa
simpan produk jamu. Masa simpan
produk jamu hanya bertahan satu hari
akibat keberadaan berbagai mikroba
kontaminan di dalam jamu tersebut.
Akibatnya, setelah satu hari diproduksi,
minuman sudah tidak layak dikonsumsi
lagi. Alasannya, kontaminasi mikroba
merupakan salah satu faktor utama
penyebab kebusukan dari bahan
makanan (Aneja, Dhiman, Aggarwal, &
Aneja, 2014; Rawat, 2015; Wareing &
Davenport, 2005).
Permasalahan lain yang dihadapi
oleh penjual jamu tradisional adalah
berkaitan dengan penurunan kualitas
gizi jamu. Penuruan kualitas gizi produk
makanan
merupakan
salah
satu
permasalahan yang sering terjadi akibat
proses produksi yang tidak memiliki SOP
adalah menurunnya gizi dari produk
yang dihasilkan. Pada produksi jamu
tradisional, penuruan gizi dapat terjadi
akibat proses produksi yang melibatkan
pemasakan denga suhu tinggi yang
terlalu lama. Suhu tinggi selama
pemasakan tersebut dapat merusak
berbagai nutrisi yang terkandung dalam
bahan-bahan makanan (Devi, 2015;
Fillion & Henry, 1998; Otemuyiwa,
Falade, & Adewusi, 2018; Tyagi,
Kharkwal, & Saxena, 2015).
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Selain penuruan kualitas nutrisi,
produksi jamu tradisional yang diikuti
dengan pengemasan produk setelah
pemasakan rentan menyebabkan produk
menjadi
bersifat
karsionogen.
Karsinogen adalah istilah yang merujuk
pada agen penyebab kanker (Klug,
Cummings, Spencer, & Palladino, 2012;
Lewin, 2008; Snustad & Simmons,
2012). Salah satu penyebab kemunculan
kanker adalah terkonsumsinya plastik ke
dalam tubuh manusia (Ahmed, 2012;
Halden,
2010;
Verma,
Vinoda,
Papireddy, & Gowda, 2016). Berkaitan
dengan hal tersebut, produk jamu yang
masih panah biasanya langsung dikemas
oleh para pedangan ke dalam botol-botol
plastik. Panasnya minuman jamu
tersebut dapat melunturkan dinding
botol plastik, sehingga sebagian partikel
plastik akan larut ke dalam minuman
tersebut. Keberadaan partikel plastik
tersebut dapat masuk ke dalam tubuh
ketika jamu dikonsumsi oleh pelanggan.
Selanjutnya, jumlah produksi juga
merupakan permasalahan yang dihadapi
oleh para penjual jamu tradisional. Para
penjual jamu tradisional sering kali
hanya mampu memproduksi 10 hingga
20 botol jamu perharinya. Keterbatasan
produk tersebut disebabkan oleh dua
faktor.
Faktor
pertama
karena
keterbatasan alat dan bahan produksi.
Faktor kedua adalah keterbatasan daya
simpan produk. Faktor kedua tersebut
juga berkaitan dengan pemasaran yang
tidak optimal, sehingga produksi terlalu
besar berisiko terhadap terbuangnya
produk yang tidak habis terjual.
Permasalahan selanjutnya yang
dihadapi oleh penjual jamu tradisional
adalah terkait jangkauan pemasaran.
Para pedagang jamu tradisional hanya
menjajakan jamu racikannya dari rumah
ke rumah. Usaha tersebut hanya mampu
menjangkau wilayah yang sempit.
Akibatnya, pelanggan dan konsumen
jamu juga terbatas di wilayah yang
sempit tersebut.
Berbagai permasalahan yang telah
dipaparkan merupakan permasalahan
yang dapat dihadapi oleh para penjual
jamu lain di tempat lain. Permasalahan
produksi, pengemasan, dan pemasaran
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merupakan permasalahan utama yang
harus diatasi. Penerapan teknologi yang
dapat membantuk proses produksi dapat
dijadikan
alternatif
yang
dapat
meningkatkan kualtias dan kuantitas
produksi
jamu
tradisional.
Pengaplikasian teknologi pengemasan
yang lebih praktis dan aman juga dapat
dijadikan solusi permasalahan. Selain
itu, penggunaan internet dan media
sosial dapat dijadikan solusi terhadap
permasalahan jangkauan pemasaran
yang masih dianggap terlalu sempit.
KESIMPULAN
Berdasarkan studi yang telah
dilakukan pada penelitian ini, beberapa
permasalahan yang dihadapi oleh para
penjual
jamu
tradisional
telah
teridentifikasi. Beberapa permasalahan
tersebut, antara lain (1) proses produksi
yang kurang highiensis; (2) daya simpan
jamu yang pendek; (3) mudah rusaknya
kandungan gizi jamu; (4) potensi jamu
sebagai karsinogen; (5) keterbatasan
jumlah produksi; serta (6) keterbatasan
jangakuan pemasaran.
Hasil studi ini dapat dijadikan dasar
informasi bagi para pihak yang
berkeinginan
meningkatkan
kesejahteraan penjual jamu tradisional.
Beberapa
permasalahan
yang
dipaparkan pada studi ini juga dapat
memberikan gambaran solusi apa yang
paling tepat dalam meningkatkan
kualitas produksi jamu tradisional yang
dilakukan oleh masyarakat.
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