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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar : 

  : Diteliti   : Tidak diteliti 

 

Gambar 5. Uji Angka Kapang Khamir dan identifikasi Aspergillus sp. 

pada jamu kunyit. 

 

Berdasarkan kerangka konsep diatas kualitas jamu dapat diuji 

denganparameter mikrobiologi yaitu dengan uji Angka Kapang Khamir. Adanya 

cemaran jamur tersebut dipengaruhi oleh higiene sanitasi tempat, alat, bahan 

jamu, pekerja dan proses pembuatan jamu. Hasil dari uji AKK kemudian 

Jamu Kunyit 

 Higiene sanitasi 

pekerja 

 Pemilihan Bahan 

Baku 

 Penyimpanan 

Jamu 

 Pengemasan 

Angka Kapang 

Khamir 

Memenuhi 

standar 

BPOM No. 12 

Tahun 2014 

Tidak memenuhi 

standar 

Identifikasi 

Aspergillus sp. 

Ada  Tidak  



20 
 

dibandingkan dengan BPOM RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang persyaratan obat 

tradisional bahwa cairan obat dalam tidak boleh mengandung Angka Kapang 

Khamir lebih dari 10
3
 koloni/mL. Dilakukan juga identifikasi terhadap 

Aspergillus sp. pada jamu kunyit, untuk mengetahui ada tidaknya pertumbuhan 

Aspergillus sp. 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel penelitian 

Variabel pada penelitian ini adalah jamu kunyit dan identifikasi 

Aspergillus sp. 

2. Definisi operasional 

Manfaat dari definisi operasional ini adalah untuk mengarahkan kepada 

pengukuran atau pengamatan terhadap variabel-variabel yang bersangkutan serta 

pengembangan instrumen (alat ukur). Adapun definisi operasional pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1 

Definisi Operasional 

 

Variabel Definisi Operasional Cara 

Pengukuran 
Skala data 

1 2 3 4 

Jamu Kunyit Jamu Kunyit tradisional yang 

dijual di pasar tradisional di 

kawasan Denpasar Selatan 

Observasi Nominal 

Kualitas jamu 

Kunyit 

Kualitas jamu kunyit yang 

dinilai berdasarkan aspek 

mikrobiologi melalui 

pemeriksaan AKK. 

Pemeriksaan 

Laboratorium 

dengan uji 

AKK 

menggunakan 

metode 

spread/sebar 

Nominal  

Kategori: 

1. Memenuhi 

syarat ( < 

10
3
 koloni) 

2. Tidak 

Memenuhi 

syarat ( > 

10
3
 koloni) 

 

 

Aspergillus sp. Aspergillus spmerupakan 

jamur dengan koloni yang 

tumbuh pada media SDA 

yang umumnya berwarna 

putih, kuning, kuning coklat 

sampai hitam atau nuansa 

hijau, sebagian besar terdiri 

dari serabut konkret yang 

rapat dan secara mikroskopis 

ditandai dengan adanya hifa, 

miselium, konidia dan 

vesikel.  

Mengamati 

ada tidaknya 

Aspergillus 

sp. 

Nominal 

Kategori : 

1. Positif 

2. Negatif 

 

 


