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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Denpasar Selatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di kota 

Denpasar. Kecamatan ini terdiri atasenam kelurahan dan empat desa antara lain 

Kelurahan Renon, Kelurahan Sesetan, Kelurahan Pedungan, Kelurahan Sanur, 

Kelurahan Panjer, Kelurahan Serangan, Desa Sanur Kaja, Desa Sanur Kauh, 

Desa Sidakarya dan Desa Pamogan. Pada penelitian ini dipilih Denpasar Selatan 

karena kecamatan Denpasar Selatan memiliki jumlah penduduk yang cukup 

padat mencapai 279.640 jiwa (Kecamatan Denpasar Selatan, 2016).  

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penduduk di Denpasar Selatan 

cukup banyak sehingga banyak pula ditemukan pedagang jamu di Denpasar 

Selatan dan banyak masyarakat Denpasar Selatan yang masih mengkonsumsi 

jamu. Pedagang jamu di Denpasar Selatan dapat ditemukan di pinggir jalan 

maupun pedagang jamu gendong yang berkeliling. Berdasarkan survey yang 

telah dilakukan oleh peneliti bahwa di kelurahan Renon terdapat pedagang jamu 

sebanyak 8 pedagang, kelurahan Sesetan terdapat pedagang jamu sebanyak 7 

pedagang, kelurahan Pedungan terdapat pedagang jamu sebanyak 6 pedagang, 

kelurahan Sanur tidak ditemukan pedagang jamu, kelurahan Panjer ditemukan 

pedagang jamu sebanyak 4 pedagang, kelurahan Serangan tidak ditemukan 

pedagang jamu, desa Sanur Kaja ditemukan 1 pedagang jamu, desa Sanur Kauh 

ditemukan 1 pedagang jamu, desa Sidakarya ditemukan pedagang jamu 

sebanyak 7 pedagang dan desa Pamogan ditemukan pedagang jamu sebanyak 
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8pedagang. Terdapat berbagai macam jamu yang dijual di Denpasar Selatan 

salah satunya adalah jamu kunyit. 

Jamu kunyit sangat digemari karena memiliki segudang khasiat, seperti 

dapat memancarkan aura kecantikan, dapat digunakan sebagai obat keputihan, 

pereda nyeri haid, menghilangkan demam, diare, dispepsia (perut kembung, 

nyeri, mual, tidak nafsu makan), eksim dan borok, gatal akibat cacar air, radang 

amandel, radang rahim, radang usus buntu, hepatitis, radang gusi, tekanan darah 

tinggi, dan terlambat haid, memperlancar ASI, dan mengatasi amandel (Putra, 

2015).  

Jamu yang dikonsumsi dapat berubah mutunya apabila terdapat beberapa 

faktor luar seperti cahaya matahari, oksigen, penyerapan air, adanya serangga, 

dan jamur. Dengan adanya faktor yang dapat menurunkan mutu jamu maka 

penting untuk mengetahui faktor yang membantu melindungi kestabilan mutu 

jamu, seperti lama penyimpanan dan tempat penyimpanan jamu yang benar 

sehingga mutu jaminan dapat tercapai optimal. Dalam penyimpanan obat 

tradisional dipersyaratkan agar disimpan pada suhu ruang yaitu pada suhu 25
0
C 

sampai 30
0
C, disimpan ditempat kering (terhindar dari kelembaban) dan 

terlindung dari sinar matahari (Thearesti, 2015). 

Penentuan kualitas jamu dapat dilakukan dengan parameter mikrobiologi 

salah satunya yaitu menguji Angka Kapang Khamir,yang  menunjukkan adanya 

cemaran kapang khamir dalam sediaan. Pengujian AKK dilakukan untuk 

menjamin bahwa sediaan tidak mengandung jamur dari batas yang telah 

ditetapkan karena keberadaan jamur pada sediaan dapat mempengaruhi stabilitas 

sediaan tersebut dan dapat menurunkan mutu jamu.  Menurut BPOM RI No. 12 
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tahun 2014 tentang persyaratan obat tradisional bahwa cairan obat yang akan 

dikonsumsi tidak boleh mengandung Angka Kapang Khamir lebih dari 10
3
 

koloni/mL. Jika ditemukan AKK dalam sampel jamu yang diuji melebihi 

ambang batas yang telah ditentukan, maka sampel jamu tersebut tidak layak 

dikonsumsi karena berbahaya bagi kesehatan konsumen. Kondisi tersebut 

memungkinkan adanya pertumbuhan jenis kapang tertentu seperti jamur 

Apergillus species (sp). Aflatoksin yang diproduksi oleh Apergillus sp. bersifat 

toksik karena dapat menyebabkan terjadinya sirosis dan karsinoma hati. Jumlah 

kapang dan khamir yang besar, dan terdapat adanya jamur Aspergillus sp. 

menunjukkan kemunduran dari mutu obat tradisional (BPOM, 2014). 

Berdasarkan survey pendahuluan yang penulis lakukan, penjual jamu 

kunyit di kawasan Denpasar Selatan kurang higienis dilihat dari penggunaan 

botol penyimpanan jamu yang digunakan secara terus menerus sehingga pada 

mulut botol penyimpanan jamu masih menempel sisa-sisa jamu sebelumnya 

sehingga timbul kecurigaan tumbuhnya jamur pada botol penyimpanan jamu 

tersebut. Pada saat jamu dipanaskan dan dipindahkan kedalam botol jamu dan 

kemudian ditutup rapat akan menimbulkan adanya uap air yang dapat menjadi 

tempat tumbuhnya jamur pada botol jamu. Jamu kunyit yang beredar di 

Denpasar Selatan apabila tidak laku terjual maka jamu kunyit tersebut akan 

disimpan dalam waktu yang tidak ditentukan, sehingga timbul kecurigaan 

tumbuhnya jamur pada jamu tersebut mengingat bahwa jamur dapat tumbuh 

dengan cepat pada media yang lembab. Banyak ditemukan jamu kunyit  yang 

tidak mencantumkan nomor registrasi BPOM dan tanggal kadaluarsa sehingga 



 

4 
 

tidak diketahui secara pasti jamu kunyit tersebut layak untuk dikonsumsi atau 

tidak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Retno (2016) dilakukan uji AKK terhadap 

dua pedagang yaitu dari pedagang satu diperoleh nilai AKK pada jamu kunyit 

sebanyak 4,6x10
3
 koloni/mL, dan dari pedagang dua diperoleh nilai AKK pada 

jamu kunyit sebanyak 9,6x10
2
 koloni/mL yang menunjukkan bahwa jamu 

tersebut tidak layak dikonsumsi karena jumlah Angka Kapang Khamirnya 

melebihi batas yang telah ditentukan. Penelitian oleh Sukmawati, Praborini dan 

Kawuri (2012) dilakukan identifikasi kapang pada empat sampel jamu yaitu 

jamu beras kencur, kunyit, sirih dan sambiloto, jenis kapang yang paling banyak 

ditemukan dari keempat sampel jamu tersebut adalah Aspergillus niger dan 

Aspergillus flavus. 

Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan, bahwa banyak jamu 

kunyit di Denpasar Selatan  beredar secara bebas tanpa adanya ijin edar dan 

tidak melalui proses uji keamanan dan kualitas obat tradisional karena tidak 

mencantumkan  nomor registrasi BPOM dan tanggal kadaluarsa, sehingga tidak 

dapat diketahui sediaan tersebut layak untuk dikonsumsi atau tidak. Maka, 

penulis tertarik untuk mengetahui kualitas jamu kunyit yang dijual di kawasan 

Denpasar Selatan dengan menggunakan parameter mikrobiologi yaitu AKK dan 

identifikasi Aspergillus sp. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas didapatkan rumusan masalah yaitu: 

1. Berapa Angka Kapang Khamir pada jamu kunyitdi kawasan Denpasar 

Selatan? 

2. Apakah terdapatAspergillus sp. pada jamu kunyit di kawasan Denpasar 

Selatan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui Angka Kapang Khamir dan mengidentifikasi 

Aspergillus sp.pada jamu kunyit yang dijual di kawasan Denpasar Selatan. 

2. Tujuan khusus 

a. Menghitung Angka Kapang Khamir yang ada pada jamu kunyityang dijual di 

kawasan Denpasar Selatan. 

b. Membandingkan nilai Angka Kapang Khamir pada jamu kunyit berdasarkan 

standar kualitas BPOM RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang persyaratan obat 

tradisional. 

c. Mengidentifikasi Aspergillus sp.yang ada pada jamu kunyit yang dijual di 

kawasan Denpasar Selatan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi 

kepada masyarakat mengenai kualitas serta jaminan mutu pada jamu kunyit yang 

sering dikonsumsi. 
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2. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya 

serta menambah pengetahuan tentang jamu kunyit tradisional. 

 


