
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sekitar 80% dari populasi penduduk dunia di negara berkembang 

masih menggunakan pengobatan tradisional yaitu Jamu (Indonesia), 

Traditional Chinese Medicine/TCM (Cina), Ayurveda (India). Penggunaan 

pengobatan tradisional digunakan untuk menjaga kesehatan dan 

pemeliharaan kecantikan. Cina, India, Jepang, Indonesia, Malaysia, Korea 

merupakan beberapa negara yang menggunakan pengobatan tradisional 

sebagai salah satu pilihan dalam system pelayanan kesehatannya (Kemenkes 

– BPPT, 2010). 

Dari 30.000 spesies yang ada di Indonesia sudah teridentifikasi 

sekurang–kurangnya 9.600 spesies tumbuhan berkhasiat obat dan 

penggunaan jamu di Indonesia lebih dari 50% (Direktorat Bina Produksi dan 

Distribusi Kefarmasian, 2014). Pada tahun 2007, Kepala Badan Penelitian 

dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI memprakarsai 

isian kuesioner riskesdas 2007 tentang pemanfaatan jamu oleh masyarakat 

Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa 35,7% masyarakat menggunakan 

jamu dan lebih dari 85% di antaranya mengakui bahwa jamu bermanfaat 

bagi kesehatan. Riskesdas 2010 ternyata menunjukkan peningkatan hasil 

yaitu 59,12% dari 35,7% dan 95,6% dari 85%. 

Simplisia dapat dijadikan sebagai bahan  aktif dan tambahan pada 

pembuatan  sediaan jamu. Terutama untuk pembuatan jamu serbuk, jamu, 

jamu gendong atau jamu ramuan pribadi yang dikonsumsi dengan cara 

diseduh atau direbus. Penyimpanan simplisia pada kondisi yang tidak 

terkontrol dengan baik akan menyebabkan hadirya berbagai jenis 

mikroorganisme seperti kapang dan bakteri. Parameter simplisia yang baik 

yaitu identifikasi simplisia, mikroskopik, senyawa identitas, susut 

pengeringan, kadar abu total, kadar abu tidak larut asam dan cemaran 
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mikroba (Anonim, 2008). Salah satu dari parameter tersebut tidak boleh 

adanya cemaran mikroba. Menurut (BPOM, No 12 Tahun 2014) cemaran 

mikroba pada simplisia harus negative dan untuk Angka Lempeng Total ≤ 

106 koloni/g. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Eriawan dan Susi, 2015) tentang 

pengujian cemaran mikroba dalam simplisia dan ekstrak pegagan (Centella 

asiatica) sebelum dan setelah proses pasteurisasi dengan sinar Gamma 

dalam beberapa dosis penyinaran. Hasil uji kandungan mikroba 

menunjukkan bahwa cemaran mikroba dalam simplisia dan ekstrak pegagan 

masih tinggi yakni berjumlah > 103 - 104 koloni. Kontaminasi bakteri 

patogen pada makanan dan minuman dapat menyebabkan berbagai macam 

penyakit. Bakteri E.coli dapat menyebabkan infeksi saluran kencing, 

gastroenteritis dan meningitis. Bakteri Salmonella sp dapat menyebabkan 

demam tifoid (Gibson, MD, J.M).  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Aprilina, 2013) tentang 

profil penggunaan obat tradisional pada masyarakat di Kabupaten Tabalong 

Kalimantan Selatan didapatkan Sambiloto (36,7%) adalah jenis yang paling 

sering digunakan dalam obat tradisional, diikuti dengan jahe (34,2%) dan 

temulawak (30,0%). Kondisi yang paling sering ditangani dengan 

menggunakan obat tradisional adalah rematik (35,8%), maag (30,0%) dan 

diabetes (26,7%). 

Dan dari hasil survey yang dilakukan di 3 tempat penjualan 

simplisia di Purbalingga yang paling banyak dijual yaitu pertama sambiloto, 

temulawak dan kunyit. Peneliti memilih bahan tersebut berdasarkan 

simplisia yang paling banyak digunakan dan juga simplisia yang paling 

banyak terjual di 3 tempat penjualan simplisia di Purbalingga. Peneliti 

memilih Purbalingga karena Purbalingga merupakan Kabupaten yang 

jumlah penduduknya padat, dimana masih banyak yang mengkonsumsi jamu 

herbal.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai ”Analisis cemaran mikroba pada sampel simplisia 
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sambiloto, temulawak dan kunyit di tempat penjualan simplisia di 

Purbalingga”. Sampel yang akan digunakan yaitu Sambiloto 

(Andrographis paniculata Nees) dan Temulawak (Curcumae xanthorrhiza 

Roxb) dan Kunyit (Curcuma domestica). Digunakan sampel sambiloto 

,temulawak dan kunyit karena simplisia ini yang banyak dijual dan 

digunakan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada cemara mikroba pada simplisia sambiloto, temulawak 

dan kunyit di tiga tempat penjualan jamu di Purbalingga? 

2. Mikroorganisme apa saja yang tumbuh dalam sampel simplisia 

sambiloto, temulawak dan kunyit yang dijual di tiga tempat di 

Purbalingga? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Menentukan jumlah cemaran mikroba dalam sampel simplisia 

sambiloto, temulawak dan kunyit. 

2. Menentukan jenis mikroba apa saja yang tumbuh pada sampel 

simplisia sambiloto, temulawak dan kunyit. 

1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

khususnya kepada konsumen jamu – jamuan tradisional dalam upaya 

perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Secara lebih rinci, manfaat 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Analisis kualitas simplisia sambiloto, temulawak dan kunyit berdasarkan 

kehadiran bakteri koliform pada uji penduga, dapat digunakan untuk 

mengetahui apakah simplisia sambiloto tersebut sudah terbebas dari 

mikroba atau ada cemaran mikrobanya sebagai upaya perlindungan 

terhadap kesehatan masyarakat. 
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2. Dapat memberikan informasi kepada pembaca terhadap cemaran 

mikroba pada simplisia. 

3. Informasi tentang suhu yang baik digunakan untuk membunuh bakteri 

pada sampel simplisia. 

4. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan 

peningkatan  kualitas simplisia di Kabupaten Purbalingga.   
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