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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Jamu Kunyit 

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 

disebutkan bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang 

berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan. sarian 

(galenic) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah 

digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman (BPOM, 2014). 

Jamu adalah salah satu obat tradisional yang berasal dari bahan 

tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mineral, dan/atau sediaan galenik atau 

campuran dari bahan-bahan tersebut yang dipergunakan dalam upaya 

pengobatan berdasarkan pengalaman.  Penggunaannya hanya didasarkan 

pada pengalaman dan bukan berdasarkan laporan hasil uji klinik 

(Basalmah, 2006). 

Kunyit termasuk salah satu tanaman rempah dan obat, habitat asli 

tanaman ini meliputi wilayah Asia khususnya Asia Tenggara. Tanaman ini 

kemudian mengalami persebaran ke daerah Indo-Malaysia, Indonesia, 

Australia bahkan Afrika. Kunyit biasanya digunakan sebagai pelengkap 

bumbu masakan, jamu atau menjaga kesehatan dan kecantikan. Klasifikasi 

ilmiah kunyit sebagai berikut (Putra, 2015): 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi : Magnoliophyta 
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Kelas  : Liliopsida 

Sub Kelas : Commelinidae 

Ordo  : Zingiberales 

Famili : Zingiberaceae 

Genus : Curcuma 

Spesies : Curcuma longa L. 

 

Gambar 1. Kunyit, Dok. pribadi (2018) 

Kunyit mempunyai khasiat sebagai jamu dan obat tradisional untuk 

berbagai jenis penyakit. Secara tradisional kunyit sering digunakan oleh 

masyarakat di berbagai belahan dunia untuk mengobati berbagai jenis 

penyakit, seperti penyakit yang disebabkan oleh mikroba parasit, gigitan 

serangga, penyakit mata, cacar, sakit perut (diare, sembelit, kembung), 

gangguan pencernaan, gangguan hati, asma, menghilangkan gatal-gatal 

dan penyakit kulit lain, mengurangi rasa nyeri dan sakit pada penderita 

rematik arthritis. Selain itu juga sebagai obat luka dan gangguan saluran 
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kencing. Manfaat lain dari kunyit selain sebagai jamu dan obat tradisional 

kunyit juga sering digunakan sebagai bumbu atau rempah, bahan pangan, 

pengawet makanan, pewarna alami, kosmetik dan bahan untuk upacara 

adat (Hartati dan Balittro, 2013). 

Industri obat tradisional harus membuat obat tradisional 

sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi 

persyaratan yang tercantum dalam dokumen izin edar (registrasi) dan tidak 

menimbulkan risiko yang membahayakan penggunanya karena tidak 

aman, mutu rendah atau tidak efektif, salah satunya adalah dengan 

menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) 

termasuk Pengawasan Mutu dan Manajemen Risiko Mutu (BPOM, 2011). 

Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) adalah 

bagian dari Pemastian Mutu yang memastikan bahwa obat tradisional 

dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu 

yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan dipersyaratkan dalam izin edar 

dan Spesifikasi produk. CPOTB bertujuan untuk menjamin agar produk 

senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan 

tersebut perlu ditata dengan cermat agar persyaratan dimaksud senantiasa 

terpenuhi. Persyaratan tersebut meliputi: personalia, bangunan, peralatan, 

sanitasi dan higiene, pengolahan dan pengemasan, pengawasan mutu, 

inspeksi diri, dokumentasi, serta penanganan terhadap hasil pengamatan 

produk di peredaran (Basalmah, 2006). 

Pembuatan jamu yang benar menurut petunjuk operasional dari 

Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB), yaitu pertama 
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menjaga kehigienisan jamu dengan cara mencuci tangan menggunakan 

sabun. Selanjutnya, bahan baku harus dicuci dengan bersih sebanyak 2-3 

kali pencucian. Pembuat jamu harus selalu menggunakan pelindung tubuh 

untuk menghindari adanya kontaminasi terhadap jamu. Jamu yang sudah 

jadi harus dikemas dengan menggunakan wadah sesuai yang memenuhi 

syarat higienitas (BPOM, 2011). 

B. Kapang dan Khamir 

Kapang merupakan organisme fungi terbanyak yang dapat dilihat 

dengan mata telanjang. Kapang dapat tumbuh pada makanan, seperti roti 

atau buah jeruk, sebagai sesuatu yang tampak berkapas, berbulu halus, 

hitam, hijau atau jingga atau sebagai jamur paku (mushroom) dengan topi 

yang terlihat melekat pada tangkai, tergantung jenis kapang.Pengamatan 

dengan menggunakan lensa genggam sederhana menunjukkan bahwa 

organisme-organisme ini terdiri dari cabang-cabang yang saling terjalin 

seperti anyaman yang disebut dengan miselium. Filamen-filamen yang 

menyusun anyaman miselium disebut dengan hifa.Sebagian besar 

anyaman ini tumbuh diatas atau dibawah permukaan media nutrien 

sehingga dapat mengekstrak nutrien, oleh karena itu anyaman tersebut 

disebut dengan miselium vegetatif. Beberapa anyaman miselium tampak 

tumbuh terus keatas dari anyaman disebut dengan miselium aerial. Hifa 

khusus dihasilkan dari miselium aerial dan menyokong spora yang 

merupakan unsur reproduksi kapang (Cappucino, 2009).  
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Kultivasi, pertumbuhan dan pengamatan kapang membutuhkan 

teknik yang berbeda dari bakteri. Kultivasi kapang membutuhkan 

penggunaan media selektif seperti SA (Sabouraud Agar) atau PDA 

(Potato Dextrose Agar). Media ini mendukung pertumbuhan kapang 

karena keasamannya yang rendah (pH  4,5 sampai 5,6) sehingga dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri yang membutuhkan lingkungan netral 

(pH 7,0). Kebutuhan suhu untuk pertumbuhan kapang juga berbeda dari 

bakteri, kapang tumbuh dengan baik pada suhu kamar (25
0
C). Selain itu, 

kapang tumbuh dengan kecepatan yang jauh lebih lambat dibandingkan 

dengan bakteri. Kapang membutuhkan waktu beberapa hari hingga 

beberapa minggu sebelum koloni-koloni terlihat pada permukaan agar 

padat (Cappucino, 2009). 

Khamir merupakan jamur uniseluler yang biasanya terlihat sebagai 

sel dengan bentuk oval, dengan lebar 1-5 µm dan panjang 5-30 µm. 

Memiliki dinding sel polisakarida yang tebal dan merupakan anaerob 

fakultatif(Subandi, 2010). Sel vegetatif yang berbentuk seperti lemon 

merupakan karakteristik kelompok khamir yang ditemukan pada tahap 

awal fermentasi alami buah-buahan dan bahan lain yang mengandung 

gula. Adapun bentuk khamir yang lain adalah bentuk ovigal adalah bentuk 

memanjang dimana salah satu ujungnya bulat dan ujung lainnya 

meruncing. Khamir tidak memiliki flagela atau organ lain untuk bergerak 

(Waluyo, 2016). 

Ukuran dan bentuk khamir dalam kultur yang sama mungkin 

berbeda karena pengaruh perbedaan umur dan kondisi lingkungan selama 
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pertumbuhan. Sel muda mungkin berbeda bentuknya dari yang tua karena 

adanya proses ontogeni, yaitu perkembangan individu sel. Sel-sel yang 

sudah tua dan telah mengalami pertunasan berkali-kali, mungkin 

mempunyai bentuk yang berbeda-beda (Waluyo, 2016). 

Khamir termasuk cendawan, tetapi berbeda dengan kapang karena 

bentuknya yang terutama uniseluler. Reproduksi vegetatif terjadi dengan 

cara pertunasan. Sebagai sel tunggal khamir tumbuh dan berkembang biak 

lebih cepat dibanding kapang yang tumbuh dengan bentuk filamen. 

Khamir juga lebih efektif dalam memecah komponen kimia dibandingkan 

dengan kapang, karena mempunyai perbandingan luas permukaan dnegan 

volume yang lebih besar. Khamir lebih besar ukurannya dan morfologinya 

berbeda dengan bakteri (Waluyo, 2016). 

Khamir pada umumnya diklasifikasikan berdasarkan sifat-sifat 

fisiologinya, dan tidak atas perbedaan morfologinya seperti kapang. 

Beberapa khamir tidak membentuk spora dan digolongkan kedalam fungi 

imperfekti, dan lainnya membentuk spora seksual sehingga digolongkan 

kedalam Ascomycetes dan Basidiomycetes (Waluyo, 2016). 

C. Uji Angka Kapang Khamir 

Uji Angka Kapang Khamir merupakan salah satu parameter dari 

keamanan kualitas jamu. Angka Kapang Khamir dapat digunakan sebagai 

petunjuk sampai tingkat berapa dalam pembuatan obat tradisional tersebut 

menerapkan CPOTB (Thearesti, 2015). Menurut BPOM RI No. 12 tahun 

2014 tentang persyaratan obat tradisional bahwa cairan obat dalam tidak 
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boleh mengandung Angka Kapang Khamir lebih dari 10
3
 koloni/ml, 

mikroba patogen negatif dan aflatoksin tidak lebih dari 20 μg/kg. Jika 

ditemukan AKK dalam sampel jamu yang diuji melebihi ambang batas, 

maka sampel jamu tersebut tidak layak dikonsumsi karena berbahaya bagi 

kesehatan konsumen. Kondisi tersebut memungkinkan adanya 

pertumbuhan jenis kapang tertentu seperti jamur Aspergillus flavus yang 

akan memproduksi aflatoksin. Aflatoksin yang diproduksi bersifat toksik 

karena dapat menyebabkan terjadinya sirosis dan karsinoma hati. 

Uji Angka Kapang Khamir menggunakan metode hitungan cawan. 

Prinsip dari metode hitungan cawan adalah apabila sel mikroba yang 

masih hidup ditumbuhkan pada medium, maka mikroba tersebut akan 

berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung, dan 

kemudian dihitung tanpa menggunakan bantuan mikroskop. Metode ini 

merupakan cara yang paling sensitif untuk menentukan jumlah jasad renik 

dengan alasan (Waluyo, 2016): 

1. Hanya sel mikroba yang hidup yang dapat dihitung. 

2. Beberapa jasad renik dapat dihitung sekaligus. 

3. Dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasi mikroba, karena koloni 

yang terbentuk mungkin berasal dari mikroba yang mempunyai 

penampakan spesifik. 

Selain keuntungan tersebut diatas, metode hitungan cawan juga 

memiliki kelemahan sebagai berikut(Waluyo, 2016): 

1. Hasil hitungan tidak menunjukkan jumlah sel yang sebenarnya, karena 

beberapa sel yang berdekatan mungkin membentuk koloni. 
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2. Medium dan kondisi inkubasi yang ebrbeda mungkin menghasilkan 

jumlah yang jauh berbeda. 

3. Mikroba yang ditumbuhkan harus dapat tumbuh pada medium padat 

dan membentuk koloni yang kompak, jelas, tidak menyebar. 

4. Memerlukan persiapan dan waktu inkubasi relatif lama sehingga 

pertumbuhan koloni dapat dihitung. 

Metode hitungan cawan dapat dibedakan menjadi dua yaitu metode 

tuang (pour plate) dan metode permukaan (surface/spread plate). Pada 

metode tuang, sejumlah sampel (1 mL atau 0,1 mL) dari pengenceran yang 

dikehendaki dimasukkan ke cawan petri kemudian ditambah agar cair 

yang steril sebanyak 15-20 mL kemudian digoyangkan hingga menyebar. 

Pada penanaman mikroba dengan menggunakan metode permukaan, 

terlebih dahulu dibuat agar cawan kemudian sebanyak 0,1 mL sampel 

yang telah diencerkan dipipet pada permukaan agar, kemudian diratakan 

dengan batang gelas melengkung yang steril (Waluyo, 2016). 

Rumus perhitungan Angka Kapang Khamir: 

npengencerafaktor
xkolonijumlahKhamirKapangAngka

1


 

Aflatoksin adalah suatu mikotoksin yang merupakan metabolit 

hasil jamur  Aspergillus flavus dan  Aspergillus parasiticus. Aflatoksin 

merupakan kontaminan yang paling sering dijumpai pada hasil panen 

pertanian serta bahan makanan pokok di banyak negara berkembang 

sehingga mengancam keamanan pangan. Toksin yang dikeluarkan oleh 

jamur ini dapat dijumpai selama masa produksi bahan pangan, pada waktu 

panen, pada saat penyimpanan dan proses pembuatan makanan. 
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Mikotoksin jamur diproduksi sebagai metabolit sekunder pada temperatur 

antara 24-35
0
 C, dengan kelembaban melebihi 7%. Jamur Aspergillus 

flavus dan  Aspergillus parasiticus ini terdapat di mana-mana dan dapat 

mencemari bahan makanan pokok seperti beras, jagung, ubi kayu, kacang-

kacangan, kacang tanah, cabe dan rempah-rempah. Kadar aflatoksin yang 

diperkenankan pada bahan makanan untuk manusia berkisar antara 4-30  

parts per billion (ppb), tergantung dari negaranya. Konsumsi aflatoksin 

dosis tinggi dapat menyebabkan terjadinya aflatoksikosis akut yang dapat 

menimbulkan manifestasi hepatotoksisitas atau pada kasus-kasus berat 

dapat terjadi kematian akibat fulminant liver failure (Yenni, 2006). 

D. Aspergillus sp. 

Menurut Fardiaz (1992) dalam Syaifurrizal (2014), klasifikasi dari 

Aspergillus sp adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Fungi  

Divisi : Amastigomycota  

Kelas  : Deutromycetes  

Ordo  : Moniliales  

Famili : Moniliaceae  

Genus : Aspergillus 

Spesies : Aspergillus sp. 
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Gambar 2.Aspergillus sp.pada perbesaran 40x, Dok. Pribadi (2017) 

Aspergillus merupakan mikroorganisme eukariot, saat ini diakui 

sebagai salah satu diantara beberapa makhluk hidup yang memiliki daerah 

penyebaran paling luas serta berlimpah di alam, selain itu jenis kapang ini 

juga merupakan kontaminan umum pada berbagai substrat di daerah tropis 

maupun subtropis. Jamur Aspergillus sp. dapat menghasilkan beberapa 

mikotoksin. Salah satunya adalah aflatoksin yang paling sering dijumpai 

pada hasil panen pertanian serta bahan makanan pokok di banyak negara 

berkembang sehingga mengancam keamanan pangan. Aflatoksin adalah 

jenis toksin yang bersifat karsinogenik dan hepatotoksik. Manusia dapat 

terpapar oleh aflatoksin dengan mengkonsumsi makanan yang 

terkontaminasi oleh toksin hasil dari pertumbuhan jamur ini(Mizana, 

Suharti dan Amir, 2016). 

Aspergillus merupakan salah satu jamur tertua. Raper and Fennell 

(1965) dalam Afzal et al(2013) membagi Aspergillus menjadi delapan 

belas kelompok yaitu, Aspergillus clavatus, Aspergillus glaucus, 
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Aspergillus ornatus, Aspergillus cervinus, Aspergillus restrictus, 

Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceous, Aspergillus niger, 

Aspergillus candidus, Aspergillus flavus, Aspergillus goii, Aspergillus 

cremeus, Aspergillus sparsus, Aspergillus versicolor, Aspergillus nidulans, 

Aspergillus ustus, Aspergillus flavipes dan Aspergillus terreus. 

E. Identifikasi Aspergillus sp. 

Koloni Aspergillus sp. biasanya tumbuh dengan cepat, berwarna 

putih, kuning, kuning coklat sampai hitam atau nuansa hijau, sebagian 

besar terdiri dari serabut konkret yang rapat. Konidiospor ada pada sebuah 

vesikel yang ditutupi dengan lapisan palitade seperti phialides (uniseriate) 

atau lapisan sel subtending (metula) yang membawa potongan kecil 

phialides (struktur biseriate). Vesikel, phialides, metulae (jika ada) dan 

konidia membentuk kepala konidia. Konidia bersel satu, mulus atau 

berdinding kasar, hialin atau berpigmen, diproduksi dalam rantai kering 

panjang yang mungkin divergen (memancar) atau digabungkan dalam 

kolom kompak (kolom). Beberapa spesies mungkin menghasilkan sel 

Hulle atau sclerotia (Kidd et al., 2016). 

Identifikasi secara makroskopis dan morfologi mikroskopis 

karakteristikAspergillus sp. dapat terlihat pada media pertumbuhan 

diferensial. Fitur morfologi makroskopis termasuk warna dan tekstur 

koloni, tetesan eksudat, dan produksi pigmen larut oleh jamur di media 

dengan formasi sklerotia, dan warna sebalikkoloni (reverse side). 

Karakteristik morfologi mikroskopis termasuk bentuk kepala konidia, 
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seriasi, bentuk dan diameter vesikel, ukuran konidia, dan ukuran sclerotia 

yang diperhatikan di bawah mikroskop (Thilagam et al., 2016).  

 

Gambar 3. Aspergillus sp. yang diamati secara makroskopis, (Ade, 2013) 

 

Gambar 4. Aspergillus sp. diamati secara mikroskopis (Ade, 2013) 

 

 


