
Usaha jamu tradisiOllal tetap merupakan uaana sambilan bagi eebagian 

besar Lbu-d ou pengrajinjpen"usaha jamu tradieional yang menjadi reeponden da

lam penelitian ini, berarti di samping menj>"Usahakan jamu tradisional, ma.sih 

mendambakan penghasilan keluarga tersebut da.ri kegiatan lainnya, termaeuk ber

c oc ok tanam, berdagang non jamu. 

Produksi jamu tradieional merupakan usana keluarga yang dilakukan 

bersama ,anggota keluacoa esndiri dan diusahakan di tempat tinggal keluarga. 

dengan tanpa pemisahan yang Jelae antara ke"iatan yang bereifat kouswntif de

ngan kegiatan keluar"a yang bersii'at produktif, sedangkan orang lain hanya 

diik"Utsertakan eaja dalam kegiatan tereebut. 

Bagi pedagang jamu tradiaiOllal kegiatannya merupakan kegiatan pokok 

karena hampir espanjang hari pedagang harus siap melayani pe,rmintaan langga

nan yB:I1g datB:I1g, walaupun mereka menyatakan bahwa penghasilB:I1 yB:I1g diperoleh 

dari penjualan jamu tradisional tidak lIIemadai, sehingga perlu untuk menjual 

barang-barang lain, mula! dari barang-harang keperluan eehari-hari, alat-alat 

tulie menulie, makanan kec Ll, sampai pada penjualan casaete lagu-lagu melayu. 

pengrajinjpengusaha jamu., di eampin" menghaailkan jamu tradieiOllal 

juga barB:I1g-barang lain, mulai dar1 makanan kecH perlawar rasa pahit seat m1

nwn jamu eampai pada Lauk untuk makan Y&l1l> terbuat dar1 bahB:I1 daun-daunan ae

perti sembukan, meniran, bothok ontong dan lain-lain, termasuk minuma.n segar 

beras kencur, kopi ja.ne dan sebagainya. 

~'idak ada perhitUlll>B:I1 un tung rugi yang pasti, dengan alaean karena 

perhitungan selama ini Isbih didasarkan kepada selisih antara pengeluaran yang 

di anggap biaya den"an aemua penerimaan uang dari hasH penjualan jamu setiap 

bari, teJ:lllaeuk hasil penJualan produk sampingan yang dijajakan bersama-sama 
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ketika menJual jamu oleh peaagang pen~ecer. 

Pada eaat-s&at paaazan agak sopi biaaanya minggu kedua eampai dengan 

min&:;u keempat, hampir setiap bulan penjaja Jamu menjual dengan harga eceran 

relatif lebih maran, atau menjual nengan memberikan kelonggaran 1Ultuk memba;yar 

ea ok hari atau dua hilri l<emud.ian. ~elain itu, 1Ultuk tetap menarik langganan 

yang sedang tidak memi1iki uang t1Ulai, mereka biasanya mengikat pe1anggan un 

tuk tetap membeli jamu kepadanya, walaup1Ul tillak tersedia uang t1Ulai pada eaat 

pelenggan menerima jamu untuk dinikmatinya. 

Demikian pula bag'i penjaja jamu, berlaku s1stem "nyaur, ngamek" yang 

berarti mengambil dagilUgan Jamu setiap siang hari (biasanya jamu dijajakan se

jak pukul 10.00 pagi sampai sore sekitar pukul 17.00) untuk sekaligus mem~ar 

harB" jamu yang dijajakan kemarin, namun d.emik1an hal itu hanya ber1aku bagi 

penjaja yang benar-benar telah lama l1i kenaI dan telah lama menjadi penjaja ja

mu mereka, sehingga hubungan mereka lantara produsen dengan penjajajamu) lebih 

didaBa.rlcan ataa keperca;yaan daripada ikatan yang lain. 

iIaIIlpir sulit dijumpai pUlisahan kegiatan antara pengrajin/pengusaha 

jllJllU sebagai produsen llengan pell8X&Jin/penguaaha jamu sellaga1 penjaJa jamu • 

ka.reJla kedua. lIl8Dam ksgiatan tersebut llilakultan oleO a,eorang yang meJl;Y'ebuiltan 

dir~a sebaga! produsen , tetapi juga lIlelaltukan keg1atan utama lIlenjaJakan 

j8lllll • eebab ke01~a ekala usaha jamu tradieional tidak 1Ilengena.l pem1aahan 

yang tegas antara kegiatan mengbaaUkan dengan kegiatan menjaJakan jamu yang 

dihasilkan oleo orang lain. 

!l!1adanya pemisahan tug.. sesama anggota kelua.rga eatu ssma lain, de

nga.n maksud bah.a setiap angi>0t.. keluarga melakukan ltegiatan apa saja (sera

butan) mulai dari pekerJ&an yang ringan, mengerinc;kan s~plisia, menumbuk 

sampai deD.8&n meramu lmeracik) jamu. sampai dengan menel:ima uang hasil penJu

ala.n jamu, bisa a.ilakukan oleh siapapun termasuk lungsi llapak dan Ibu pen/lusaha. 

Froaee alih generaei tampalcnya; "tidak bel:jalan eecara alami, karena 
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sebagian generasi keluar~a penci~saha jamu melinat usaha jamu tradisional ti 

dak mempunyai proapek 'Ian/!; baik. aedangkan ~enerasi tua menyatakan bahwa me

reka lebin puaa apabHa anak-anakn,ya msnJaili pegawai negeri. 

Dari psngusaha jawu tradiaional yanci terdaftar pada Gabungan penguaa

ha Jamu da.pat diketahui, ballwa bsrrtuk uaana ,"ereKa lebin banyak perusahaan 

perorangan, sedan!>kan 'Ian" berbentuk l'ereero'lll 'Xerbatas (1'.'1'.) lebin sedikit 

jwnlahnya, hal ini dimen",erti. bila Jceberadaan moreka di lingkungan GPJI moru

pakan m~oritas dalam jwnlan. tetapi tiaal< memiliki hak suaca apapun , kaz-ena 

h~hpir seb~ian oesar ven~urull di ambil d~i pen",ueaha pabrik jamu yang bor

hasil. 

ResponClen pengr"'Jin/pen~U8ana Jamu traQisional banyal<: Y8Z1I!,' tidal< me

mili.ki izin uaana, walaupun. mereKa men~eta.llui dan menyadari arti pentingll,la 

memiliki izin usal"', oaik untuk Kepastian usana maupun untuk hubungan dengan 

pLnak lain. ~amun demi.kian, 'p"n!>raJin/pe~uaana Jamu yang oerskala kecil me

nyatakan mereka ti<lak alemerlukan izin usan.... kazena uaana mezeka adalah usaha 

Keluarga secara kecil-Kecilan	 y~ menurut ~le~apan mereka tidak memerlukan 

izin uaana , 

Mengenai alat-alat proouksi ,yang dit>U1lakan untuk menghaallkan jamu. 

eebagian besar mell66unakan alat penumbuk ~lan baku, sehagian memiliki ala.t 

untuk menggslinl.ir uan nanya ne cezapa 6a.Ja dari pengrajin/pen/;'Usaha jamu meng

gunakan dan memiliki Lumpanj, batu (alat untuk m.mggelintir jamu). Kesemuanya 

ditempatkan ai rUffian .tempa t .~eal tanpa ada pemisanan penggunaan yang jelaa 

<Ultara penggunaan proauktil atau p~"l>ISunaan untuk tujuan-tujuan konawntif. 

l'eU&~l air b,;rsill saoaEl'ai ke outunan pokak usaha jamu tradisional 

diperoleh dari air leaen~. uari air sumur dan aari a.ir 'lane di pompa dari ta

nah , Pemaka.Lan air <liperolen d.engan menyew. ll'e1&.nt>gan ,l"UAM). yar"" lain dari 

membali kepad. penjual air "iane lewat t empa't tillGgal mereka , 

Belum terJangkaunya sta.n<lard	 industri Indonesia pada pnoduk jamu tra
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disional yang cU..hasill<an oleh pan;;raJin/pen.,usana inaustr1 keeil jamu, aangat 

dirasakal'l sangat sloraloeli1snya peran lJirel<toralo Jenaeral .r'engawasan ubat dan 

IAakanan (lJir. Jend. <'UIIl) axan arlo1 pentiD<; aitegakkan sloandard rnutu tertentu 

ya:r'v hams dipenuh1 oleh proauaen pBn;>r&Jin/pe.....uaaha jamu tradis1onal, tar

masuk ramuan t1ap Janis j amu YarJ<:, uina.sllkan, komposis~ masing-masing janis 

jamu, berat setiap eun.,kua, kemaaan dan eeoagainya. Hal ini akan rnenjamin ke

selamatan bagi setiap koneumen yall6 meng,;una.kan produk tersebut waupun b~i 

produsen, pengrajin/ penguaana jamu demi kela.nllsunt>an usana jamunya untuk waktu

waktu mendatan;;. 

Gagasan untuk men~&itkan kegiatan ibu-ibu PKK dengan tanaman obat 

keluarganya, sabac.ai supplier canan baku usaha j&lllu tradisional 1'otensial, 

masih jauh dari l<en,yataan. hal ini diseballJcan karena keperluan menanam -untuk 

.dijua.l sebsgai tambanan pendapatan keluarga saJ1llat kecil diara.hkan untuk tu

juan komersial. 

Alasan lainn,ya, adalah ballwa pananaaan obat Iteluarga lebih ditujukan 

untuk menghemat pent>eluaran pembelian obat-obatan daripada untuk tujuan Ito

illersial, di sampinll karena terlalu banyaknya tanaman obat keluarga (keluarga 

yang menanam bukan untuk tUJuan komereial). 

Timbulnya lIerakan kemoali ke alam (J:laek to the natw:e) mendukung ke

munglcinan ekspoz-t .Iamu tradieional kenet>ara-net>ara E1;opa maupun neg-ara-negara 

ASEA» dengan anggapan ba.hwa terlalu ban¥ak pen"t>unaan obat anti biotika me

Il{>andung efek sampiUt>an, ..ehingga maaiarakat negara-negara maJu condong kem

bali menekuni pen"ooaloan tradisional. 

Makin ketatn,ya persainllan pemasaran Jamu trad1aional di antara sesam<> . 

negara ASl!al; pent>llasil JllJIlU .radisional, Y8Jl6 sama-sama. mendambakan eksport, 

ma.ka. standard mut u prod\1l< Jamu yang cdina.8llkan. makiil perlu diperhatikan, de

ugan menitik beralolcan paoa "isi pengobatan (aspek medis) daripada aspek Itomer

sial semata-mata. lJello;&ll demil<ian, tuntutan konsumen luar negeri pada kebia.sa
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an minwn obat dalalU bentuk pil. kapslll ataupun serbuk a.kan menuntut pzoduaen 

Indonesia yang salUpai saat ini memproduksi Jamunya dall!Jll bentuk racikan, se

dunan maupun eairan. 

standard mutu industri Indonesia belum dapat diterapkan bag! produk 

yang dihasllkan oleh sebagian pengrajin!pengueana industri keell jamu tradiBi

onal., yang berusd.ha dengan akaka relatif keeil dan bers1fat perorangan. Hal 

tersebut berakibat bah.a Udale secara Illudah di angkat menjad! kOilloditi eka

port selama belum memenUhi mutu produk tartantu. damik!an juga akan suIit 

memaauki pasaran ekaport • .ui samping itu besarn,ya biaya transport. eksport 

jamu menUJ:ltut jumlah minimal besar untuk bisa menutup b1a,ya transport ke pa-

saran luar nel>eri. keeua.l1 itu b1a,ya pSlll&8a.ran 'yang pasti akan meningkatkan 

harga penawaran di pasaran eksport .Y8.nI$ dipere~butkan olah sesame. produsen 

jamu yang dat&llt! dar1 beroa.,a1 negara <11 kawasan !SEAN sendiri. 
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