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Jamu merupakan obat tradisional yang berasal dari Indonesia
dan masih menjadi salah satu topik menarik dalam dunia
penelitian hingga saat ini. Tujuan dari studi ini adalah untuk
menganalisis artikel-artikel penelitian terbitan tahun 2017
dengan topik kajiannya adalah jamu. Studi diawali dengan
mengumpulkan artikel-artikel yang membahas jamu dari
jurnal-jurnal terindeks DOAJ. Selanjutnya, setiap artikel akan
dianalisis berdasarkan jamu yang dikaji, penyakit yang dikaji,
serta hasil penelitiannya. Berdasarkan hasil analisis yang telah
dilakukan, beberapa fokus penelitian yang dikaji oleh para
peneliti jamu, yaitu kajian bahan alami kandidat jamu, khasiat
jamu dalam penyembuhan penyakit, dampak negatif jamu,
kontaminasi mikroba dalam produk jamu, budidaya tanaman
jamu, serta pemanfaatan limbah jamu. Beberapa jamu yang
dikaji pada penelitian-penelitian tersebut, yaitu berbagai jamu
gendong dan produk jamu baru. Penyakit-penyakit yang dikaji,
antara lain tumor, gangguan hati, dan diabetes. Studi ini dapat
memberikan gambaran keragaman topik penelitian dari
berbagai artikel yang dikaji. Pengkajian jamu berbasis in silico
juga dapat digunakan sebagai terobosan dalam penelitian jamu
di Indonesia.
Copyright © 2018 Universitas Muhammadiyah Malang

PENDAHULUAN
Jamu merupakan istilah yang
digunakan
untuk
merujuk
pada
minuman obat tradisional asal Indonesia
(Gunawan & Mustofa, 2017). Istilah jamu
berasal dari Bahasa Jawa kuno "djampi"
yng memiliki arti "metode penyembuhan
dengan menggunakan ramuan herbal"
(Yulagustinus & Tridjaja, 2017). Namun,
saat ini, istilah tersebut sudah biasa
digunakan sebagai Bahasa Indonesia

dengan makna yang masih serupa
(Riswan & Sangat-Roemantyo, 2002).
Ramuan herbal ini sering dikonsumsi
dengan tujuan untuk menyembuhkan
berbagai
gangguan
kesehatan,
kebugaran
tubuh,
perlindungan
terhadap penyakit, obat penguat,
peningkat nafsu makan, hingga untuk
kelangsingan wanita (Natadjaja, Tripoli,
& Wahyono, 2014; Riswan & SangatRoemantyo, 2002).

187

Nurdin, dkk. / Seminar Nasional IV 2018 Hal. 187-196

Pemanfaatan jamu sebagai minuman
herbal di Indonesia sudah dilakukan
sejak lama (Elfahmi, Woerdenbag, &
Kayser, 2014; Riswan & SangatRoemantyo, 2002). Bahkan, bagi
kebanyakan masyarakat Indonesia, jamu
merupakan
obat
manjur
dan
penggunaannya sudah mengakar sebagai
tradisi mereka (Afdhal & Welsch, 1988).
Asal mula dan bagaimana perkembangan
awal jamu dalam tradisi masyarakat
Indonesia memang masih belum
diketahui secara jelas (Riswan & SangatRoemantyo,
2002).
Namun,
diperkirakan, jamu telah digunakan oleh
masyarakat Jawa kuno sejak Abad ke-9
(Yulagustinus & Tridjaja, 2017).
Di dunia modern dengan segala
perkembangan obat-obatan dan medis
modern saat ini, jamu masih populer
digunakan oleh masyarakat perdesaan
maupun perkotaan (Elfahmi et al., 2014).
Bahkan, kecenderungan yang nampak
terjadi saat ini adalah penggunaan
berbagai ramuan tradisional untuk
perawatan medis terus mengalami
peningkatan (S. H. Wijaya et al., 2016).
Selain
itu,
bersamaan
dengan
kecenderungan masyarakat global untuk
kembali ke alam, pengonsumsian jamu di
Indonesia turut mengalami peningkatan,
tidak hanya terbatas pada kelompok
ekonomi menengah ke bawah, namun
juga meluas ke berbagai lapisan
masyarakat (Moeloek, 2006). Oleh
karena itu, jamu akan tetap menjadi
bagian integral dari sistem kesehatan
yang ada di Indonesia (Elfahmi et al.,
2014).
Di Indonesia, jamu dapat dibuat oleh
siapaun, baik oleh ibu rumah tangga,
industri perumahan, hingga perusahaan
skala nasional (Gunawan & Mustofa,
2017). Bahkan, Indonesia diketahui
memiliki sekitar 17 perusahaan jamu
(Elfahmi et al., 2014). Perkembangan
pasar jamu juga diiringi dengan
peningkatan jumlah kegiatan penelitian,
publikasi, maupun database yang
berkaitan dengan jamu (S. H. Wijaya et
al., 2016). Selain itu, Pemerintah pun
terus
mendukung
peningkatan
penelitian dan pengembangan jamu di

188

Indonesia (Yulagustinus & Tridjaja,
2017).
Berbagai laporan penelitian yang
mengkaji jamu Indonesia telah dimuat di
berbagai jurnal nasional maupun
internasional. Namun, dari sekian
banyak publikasi tersebut, artikel yang
membahas dan merangkum penelitianpenelitian dan temuan-temuan dari
berbagai penelitian tersebut masih sulit
untuk ditemukan. Oleh karena itu, pada
studi ini, berbagai kegiatan penelitian
yang berkaitan dengan jamu Indonesia
dipaparkan.
Penelitian ini juga berusaha mengkaji
potensi penelitian jamu berbasis in silico.
In silico merupakan satu dari tiga
pendekatan penelitian yang sering
digunakan dalam dunia sains dan medis
(Benfenati, Gini, Hoffmann, & Luttik,
2010; Tanaka, 2015). In silico
merupakan istilah yang digunakan untuk
mengekspresikan
aktivitas
yang
didasarkan pada simulasi computer
(Moretti, 2011). Di dunia medis,
pendekatan ini sering dimanfaatkan
dalam simulasi diagnosis, perawatan,
dan pencegahan berbagai macam
penyakit (Tanaka, 2015). Pendekatan in
silico juga dapat digunakan untuk
mencari kandidat obat yang berasal dari
senyawa alami di alam (Fadilah, Fauzi,
Widiansyah, & Wijayanti, 2015; Fauzi,
Pambudiono, & Wijayanti, 2015)
maupun
mengkaji
manfaat
dan
kemungkinan dampak negatf kandidat
obat dari segi kesehatan manusia
(Sukoco, Fauzi, & Nuha, 2015). Bila
dibandingkan dengan dua pendekatan
lainnya, pendekatan in silico masih
jarang digunakan oleh para peneliti
Indonesia. Oleh karena itu, pengkajian
potensi penelitian kesehatan berbasis in
silico di Indonesia perlu dikaji dan
dioptimalkan.
METODE PENELITAN
Studi ini merupakan analisis konten
dari berbagai artikel penelitian yang
melibatkan jamu dalam fokus kajiannya.
Artikel yang dianalisis pada studi ini
adalah artikel-artikel terbitan tahun 2017
pada berbagai jurnal terindek Directory
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of Open Access Journals (DOAJ).
Artikel-artikel
tersebut
didapatkan
dengan mengakses website DOAJ
(https://doaj.org). Kata kunci yang
digunakan dalam pencarian artikel pada
website tersebut adalah “jamu”.
Setelah artikel-artikel yang akan
dikaji terkumpul, artikel-artikel tersebut
dianalisis berdasarkan tiga parameter.
Keempat parameter tersebut, yaitu 1)
jamu yang dikaji; 2) penyakit yang dikaji;
dan 3) hasil penelitian yang didapatkan.
Data yang diperoleh dari ket parameter
tersebut kemudian dianalisis secara
kualitatif.
Selanjutnya, penelitian ini juga akan
mengkaji potensi pendekatan in silico
sebagai salah satu pendekatan dalam

mengkaji jamu Indonesia. Tahapan ini
dilakukan
melalui
studi
pustaka
terhadap berbagai referensi yang
mendiskusikan pendekatan tersebut.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Jamu merupakan minuman herbal
tradisional Indonesia yang masih
menjadi salah satu topik penelitian
menarik
bagi
berbagai
peneliti.
Berdasarkan hasil pencarian data di
website DOAJ, terdapat 16 artikel yang
kajian penelitiannya melibatkan jamu
Indonesia. Tabel 1. menyajikan jurnaljurnal yang memuat artikel-artikel
tersebut.

Tabel 2. Daftar artikel terindeks DOAJ yang mengkaji jamu Indonesia
Jurnal
Publisher
e-ISSN
Jurnal Teknologi Pertanian
Andalas
Indonesian Journal of
Cancer Chemoprevention
Jurnal Peternakan
Indonesia
The Indonesian Journal of
Gastroenterology,
Hepatology and Digestive
Endoscopy
BioLink

Universitas Andalas

The Asian Journal of
Technology Management
Agrointek

ITB

Agraris

Buletin Penelitian
Kesehatan
Buletin Penelitian
Kesehatan
Buletin Penelitian
Kesehatan
Jurnal Sain Veteriner

Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
Pusat Humaniora, Kebijakan
Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan
Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan
Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan
UGM

Jurnal Sain Veteriner

UGM

Indonesian Journal of
Chemistry
Jurnal Biologi

UGM

Buletin Penelitian Sistem
Kesehatan

Universitas Gadjah Mada
Universitas Andalas
Interna Publishing

Universitas Medan Area

Universitas Trunojoyo Madura

Universitas Udayana

Selain itu, terdapat artikel yang lebih
memilih menyampaikan nama atau
sebutan dari jamu yang mereka kaji,

Penulis

25794019
23558989
24603716
23028181

(Permata & Asben,
2014)
(Zulkarnain & Triyono,
2017)
(Y. Wijaya, Suprijatna,
& Kismiati, 2017)
(Sasmithae & Mustika,
2017)

25975269
2089791X
25275410
25279238
23548738

(Fhitryani, Suryanto, &
Karim, 2017)
(Amalia &
Aprianingsih, 2017)
(Munica & Ulya, 2017)

23383453
23383453
23383453
24073733
24073733
24601578
14105292

(Zulkarnain, Novianto,
& Saryanto, 2017)
(Fitriani, Ardiyanto, &
Mana, 2017)
(Delima et al., 2017)

(Anisah, 2017)
(Maryani, Kristiana, &
Lestari, 2016)

(Primatika, Nugroho, &
Abadi, 2015)
(Sasmito et al., 2015)
(Habibie, Heryanto, &
Rafi, 2017)
(Sukmawati,
Proborrini, & Kawuri,
2012)

misalnya jamu formula (Zulkarnain &
Triyono, 2017) dan superjamu. (Sasmito
et al., 2015). Beberapa artikel lain lebih
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memilih menyampaikan sebutan dari
kelompok jamu yang mereka kaji,
misalnya jamu pegal linu dan pelangsing
(Delima et al., 2017) maupun jamu
gendong (Fhitryani et al., 2017). Jamu
gendong merupakan istilah yang
merujuk pada penjal jamu yang
membawa
barang
dagananya
di
keranjang yang dikaitkan dengan
tubuhnya melalui kain selempang serta
menjajakan dagangannya dari rumah ke
rumah di sekitar tempat tinggal mereka
(Yulagustinus & Tridjaja, 2017).
Dari keenam belas artikel yang
dianalisis, enam artikel mengaitkan
kajiannya
dengan
penyakit
atau

gangguan kesehatan pada manusia.
Gangguan kesehatan tersebut, antara
lain tumor/kanker (Sasmithae &
Mustika, 2017; Zulkarnain & Triyono,
2017), gangguan hati (Zulkarnain et al.,
2017), hiperurisemia (Fitriani et al.,
2017), ginjal kronis (Delima et al., 2017)
serta diabetes (Habibie et al., 2017).
Empat artikel mengkaji keberadaan,
potensi, maupun dampak positif
konsumsi jamu terhadap penyembuhan
berbagai penyakit tersebut (Fitriani et al.,
2017; Habibie et al., 2017; Zulkarnain et
al., 2017; Zulkarnain & Triyono, 2017),
sedangkan dua artikel melaporkan yang
sebaliknya (Sasmithae & Mustika, 2017).

Tabel 2. Rangkuman hasil analisis terhadap 16 artikel yang telah dikaji
Bahan
Fokus Kajian
Jamu/Nama
Penyakit
Hasil
Jamu
Daun kluwih
tidak disebutkan
Daun dengan umur yang berbeda
memiliki komposisi komponen bioaktif
yang sama namun persentase setiap
komponen sedikit berbeda
Jamu Formula
Tumor
Ramuan jamu berpotensi menangani
Kandidat
tumor
penyembuhan
Cabe jawa, daun
Hiperurisemia
Ramuan jamu bermanfaat dalam
gangguan kesehatan
sendok, herba
mengatasi hiperurisemia
seledri
Temulawak,
Gangguan hati
Ramuan jamu uji dapat meredakan
kunyit, daun
gejala klinik akibat gangguan fungsi
jombang
hati
Jamu umum
Kanker
Jamu diposisikan sebagai salah satu
faktor risiko kanker
Faktor risiko
Jamu pegal
Ginjal kronis
Kebiasaan minum jamu pegal linu atau
gangguan kesehatan
linu/pelangsing
pelangsing tidak terbukti sebagai faktor
risiko terjadinya gangguan ginjal
Kendali mutu jamu
Daun sembug,
Diabetes
Metode yang diusulkan ini dapat
brotowali, jahe,
digunakan sebagai metode kendali
daun pare
mutu jamu antidiabetes glucofarmaka
dan bahan bakunya
Jamu gendong
Sebagian sampel jamu gendong aman
dari cemaran E. coli, namun sampel
jamu gendong lain tercemar oleh
bakteri tersebut
Jamu darah ular
Jamu darah yang diteliti tercemar oleh
Cemaran pada jamu
Staphylococcus aureus
Beras kencur,
Jamu yang diteliti mengandung
sirih, kunyit,
Aspergillus niger, A. flavus, Penicillium
sambiloto
citrinum, P. digitatum, P.
brevicompactum, dan Acremonium sp
Budidaya tanaman
Cabe jamu
Berbagai faktor mempengaruhi
jamu
keputusan para petani untuk tetap
menanam cabe jamu
Uji coba produk
Superjamu
Konsumsi superjamu sebaiknya tidak
jamu
dilakukan setiap hari dan dosis
pengonsumian yang tepat perku dikaji
lebih lanjut
Jamu umum
Model bisnis jamu perlu dirancang dan
Industri jamu
dipersiapkan untuk menjaga
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Jamu umum

-

Pemanfaatan limbah
jamu

Jamu umum

-

Saintifikasi jamu

Jamu umum

-

Selain membahas penyakit, tiga
artikel lainnya lebih memfokuskan
kajiannya pada kehighienisan jamu
(Fhitryani et al., 2017; Primatika et al.,
2015; Sukmawati et al., 2012). Keduanya
menggunakan keberadaan mikroba
sebagai parameter kehighienisan jamu.
Highienitas merupakan hal yang vital
dalam
ramuan
obat.
Semanjurmanjurnya obat, bila obat tersebut
tercemar mikroba, maka obat tersebut
dapat menyebabkan gangguan kesehatan
lain bila dikonsumsi oleh manusia.
Bisnis atau pengembangan industri
jamu juga diposisikan sebagai fokus
utama artikel-artikel penelitian lainnya.
Tercatat, terdapat dua artikel yang
memfokuskan kajiannya pada industri
jamu (Amalia & Aprianingsih, 2017;
Munica & Ulya, 2017). Meski jamu
adalah minuman tradisional, namun
kebanyakan masyarakat Indonesia masih
menjadikan jamu sebagai preferensi obat
bagi penyakit atau kebugaran mereka.
Oleh karena itu, pengembangan industri
jamu di Indonesia merupakan salah satu
peluang usaha besar di Indonesia.
Parameter selanjutnya adalah hasil
penelitian. Hasil pengkajian enam belas
artikel yang dipublikasikan tahun 2017,
berbagai informasi terbaru terkait jamu
di Indonesia telah terkumpul. Beberapa
informasi tersebut adalah sebagai
berikut. 1) Jamu terbukti berpotensi
mampu
menyembuhkan
beberapa
gangguan kesehatan, seperti tumor,
gangguan hati, serta hiperurisemia. 2)
Jamu terkadang juga diposisikan sebagai
salah satu faktor risiko beberapa

konsistensi jamu di pasaran di era
modern saat ini
Terdapat beberapa strategi yang dapat
digunakan untuk mengoptimalkan
industri jamu, yaitu meningkatkan
kualitas jamu, mengoptimalkan
promosi dan daerah pemasaran,
meningkatkan hubungan serta kerja
sama dengan lembaga maupun industri
lain, serta mempertahankan citra
perusahaan
Pemanfaatan limbah jamu dapat
meningkatkan intensitas warna kuning
telur
Perlunya peningkatan sosialisasi
pelayanan saintifikasi jamu di
puskesmas

gangguan kesehatan lainnya, seperti
kanker dan gangguan ginjal. Namun
demikian, artikel-artikel tersebut tidak
melaporkan data yang menguatkan
anggapan tersebut. Bahkan, data yang
dihasilkan
telah
menggugurkan
anggapan tersebut. 3) Beberapa penjual
jamu
yang
kurang
menjaga
kehighienisan barang dagangannya
memiliki risiko menjajakan jamu yang
tercemar berbagai mikroba tertentu. 4)
Industri jamu merupakan usaha yang
menjanjikan, namun pengembangannya
harus memiliki model bisnis yang dapat
bersaing di dunia kompetisi global saat
ini. Secara lebih menyeluruh, hasil
analisis keenam belas artikel yang telah
dikaji tersebut disajikan di Tabel 2.
Potensi Kajian Jamu Indonesia
Berbasis In Silico
Jamu merupakan ramuan herbal
yang
pengonsumsiannya
ditujukan
untuk
penyembuhan
gangguan
kesehatan atau meningkatkan kesehatan
manusia. Berbagai penelitian telah
dilakukan oleh berbagai peneliti di setiap
tahunnya. Berdasarkan analisis artikel
yang dipublikasikan di tahun 2017,
beberapa penelitian memiliki fokus
kajian
pada
keefektifan
bahan
pembuatan jamu dalam mengatasi
gangguan
kesehatan.
Beberapa
penelitian tersebut menggunakan hewan
coba untuk menjawab rumusan masalah
mereka. Beberapa yang lain juga
memanfaatkan respon konsumen yang
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telah mengonsumsi jamu yang sedang
dikaji.
Di
dunia
penelitian
biologi,
khususnya di bidang medis dan
kesehatan, terdapat dua pendekatan
umum yang dapat digunakan untuk
mengkaji potensi senyawa alami sebagai
kandidat zat dalam mengatasi gangguan
kesehatan. Pendekatan tersebut, yaitu
pendekatan in vitro dan in vivo. Namun,
ada satu pendekatan lain yang masih
belum optimal digunakan di dunia
penelitian
Indonesia.
Pendekatan
tersebut adalah pendekatan in silico.
Ketiga pendekatan ini merupakan tiga
pendekatan yang sudah dilakukan di
dalam penelitian medis di berbagai
penjuru dunia (Sucher, 2014).
In silico berasal dari bahasa latin "in
silicon"
yang
mengacu
pada
pemanfaatan
massa
silkon
yang
merupakan bahan dari chip komputer
(Carmen, 2006). Istilah ini merujuk pada
aktivitas yang melibatkan komputer atau
simulasi computer (Moretti, 2011).
Dalam pendesaian obat, in silico
didefinisikan
sebagai
kegiatan
identifikasi/optimasi kerja molekul
kandidat obat dengan memanfaatkan
komputer (Vanjari, Chimandare, &
Gandhi, 2012). Melalui pendekatan in
silico, peneliti mampu mensimulasikan
kerja senyawa kandidat obat di dalam
tubuh
manusia
melalui
bantuan
komputer. Pada pensimulasian tersebut,
peneliti
tidak
perlu
melibatkan
organisme coba maupun menyiapkan
bahan asli yang sedang mereka kaji.
Peneliti dapat melakukan hal tersebut
dengan menyiapkan struktur tiga
dimensi dari senyawa yang mereka teliti
dari database yang sudah ada di internet.
Kemudian, dengan bantuan beberapa
software dan webserver, peneliti dapat
melihat bagaimana interaksi yang terjadi
antara senyawa yang mereka posisikan
sebagai kandidat obat dengan komponen
yang ada di dalam tubuh manusia.
Atas dasar penjelasan yang telah
disampaikan, pendekatan in silico
berpotensi mampu menampilkan kerja
bahan-bahan penyusun jamu sebagai
kandidat obat berbagai gangguan
kesehatan manusia. Dengan meneliti
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kandungan senyawa-senyawa aktif yang
tersimpan di dalam berbagai bahan
pembuatan jamu, maka peneliti dapat
memperoleh
informasi
bagaimana
kinerja dari jamu tersebut dalam
menyembuhkan berbagai gangguan
kesehatan manusia. Terlebih, beberapa
peneliti sebelumnya telah menyusun
database senyawa alami yang mampu
dimanfaatkan dalam penelitian jamu
berbasis in silico (S. H. Wijaya et al.,
2016).
Pendekatan in silico dan penelitian
bioinformatika
sebenarnya
telah
dlakukan pada beberapa studi mengkaji
jamu. Beberapa penelitian tersebut telah
melakukan kajian untuk mengetahui
mekanisme kerja dari bahan pembuat
jamu dalam mengatasi gangguan
penyakit. Beberapa penelitian tersebut,
antara lain penelitian yang mengkaji
jamu dalam mengatasi influenza
(Hariono et al., 2017) hingga kanker
(Setiawan, Ambarsari, & Sumaryada,
2017). Terdapat pula penelitian yang
mengkaji mekanisme kerja jamu
berdasarkan interaksi senyawa bioaktif
jamu dengan berbagai protein yang ada
di dalam tubuh (Rosyadah, Afendi, &
Kusuma, 2017). Melalui pendekatan
bioinformatika, beberapa peneliti lain
juga
telah
mampu
berusaha
mengembangkan formula jamu baru
dalam mengatasi beberapa penyakit,
salah satunya adalah penyakit diabetes
melitus (Afendi et al., 2016).
Penggunaan teknologi in silico dalam
proses
pencarian
kandidat
obat,
pendesainan,
pengembangan,
pemrekdiksian
toksikological,
efek
negatif klinis, hingga metabolisme
substansi berbagai senyawa kandidat
obat telah menarik perhatian yang besar
bagi komunitas ilmuwan (Vanjari et al.,
2012). Pendekatan in silico juga mampu
menekan biaya serta waktu dalam
mencari kandidat obat baru (Noori &
Spanagel, 2013). Revolusi in silico juga
dianggap mampu mempercemat inovasi
medis dan farmasi serta menyediakan
solusi, sehingga manusia dapat hidup
lebih lama dan lebih berkualitas (Tanaka,
2015). Oleh karena itu, sudah saatnya
para
peneliti
Indonesia
untuk
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memaksimalkan pemanfaatan teknologi
in silico dalam penelitian jamu.
Mengingat banyaknya jenis jamu yang
ada di Indonesia, peluang penelitian in
silico dengan fokus kajian jamu masih
terbuka lebar.
KESIMPULAN
Pada studi ini, berbagai penelitian
yang dipublikasikan sepanjang tahun
2017 yang kajiannya dikaitkan dengan
jamu Indonesia telah dianalisis. Total,
terdapat 16 artikel terindeks DOAJ yang
terkumpul pada studi ini. Dari hasil
analisis yang telah dilakukan, dapat
diketahui bahwa berbagai bahan alami
dan berbagai jamu telah diteliti
sepanjang tahun 2017. Berbagai bahan
tersebut tidak hanya dari tumbuhan
(cabe, kunyit, pare, sembung, brotowali,
dan lainnya), namun juga dari hewan
(darah ular). Berbagai penelitian
tersebut juga melaporkan bahwa jamu
Indonesia berpotensi menyembuhkan
berbagai
permasalahan
kesehata
manusia, seperti tumor, huperurisemia,
hingga gangguan hati. Tidak hanya
meneliti terkait hubungan jamu dengan
kesehatan, beberapa penelitian lain juga
melaporkan bagaimana langkah yang
harus dilakukan untuk mengoptimalkan
produksi jamu di Indonesia. Beberapa
penelitian
lain
juga
melaporkan
keberadaan cemaran beberapa mikroba
di beberapa sampel jamu yang mereka
teliti.
Rekomendasi
yang
dapat
disampaikana adalah analisis konten
dengan melibatkan artikel dari berbagai
tahun publikasi perlu dilakukan untuk
mampu
melihat
perkembangan
penelitian jamu di Indonesia. Kajian
jamu juga dapat dikembangkan dengan
menggunakan pendekatan in silico. Oleh
karena itu, peneliti mengharapkan
munculnya berbagai penelitian yang
mengeksplorasi bahan-bahan penyusun
jamu berbasis penelitian bioinformatika.
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