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1. Pendahuluan  

Tanaman Bahan Jamu atau tumbuhan obattradisional merupakan spesies 
yang diketahui atau dikenal masyarakatmemiliki khasiat obat dan telah 
digunakan sebagai bahan baku dalambentuk akar, batang, daun, umbi atau 
keseluruhan tumbuhan. yangdigunakan oleh industri obat tradisional atau 
rumahtangga yangproduknya disebut sebagai jamu. Berdasarkan pengertian 
umumkefarmasian, bahan dari bagian tumbuhan yang digunakan sebagai 
obatbaik dalam bentuk asli atau sebagai bahan baku obat yang 
sudahdikeringkan disebut simplisia nabati. 

Berdasarkan Corinthian Infopharma Corpora atau CIC tahun 2000, konsumsi 
obat tradisional (jamu) meningkat rata-rata 5,4% per tahun. Pemanfaatan 
tumbuhan obat tradisional di Indonesia akan terus meningkat mengingat 
kuatnya budaya dan tradisi memakai jamu baik untuk maksud pengobatan 
(kuratif), memeliharan kesehatan dan menjaga kebugaran jasmani, 
mencegah penyakit (preventif) maupun memulihkan kesehatan (rehabilatif). 
Meningkatnya penggunaan jamu juga disebabkan kecenderungan 
masyarakat mencari alternatif pengobatan yang kembali ke alam (back to 
nature) dengan alasan mempunyai efek samping yang relatif kecil. Badan 
Pengawasan Obat dan Makanan (2001) menyatakan bahwa penggunaan obat 
tradisional di tingkat nasional dan global terus meningkat. Beberapa bahan 
baku dan produk jamu juga telah menjadi komoditas ekspor yang andal 
untuk menambah devisa Negara. 

Berdasarkan data ekspor tanaman obat menurut Negara tujuan ekspor, 
Hongkong merupakan pasar utama tanaman obat Indonesia karena 
mempunyai nilai ekspor yang paling besar, walaupun nilai setiap tahunnya 
berfluktuasi. Rata-rata ekspor tanaman obat Indonesia ke Hongkong setiap 
tahunnya sebesar 730 ton dengan nilai sebesar US$ 647 ribu. Jerman 
merupakan tujuan ekspor terbesar ketiga dengan tingkat ekspor rata-rata 
setiap tahunnya mencapai sebesar 155 ton dengan nilai sebesar US$ 112,4 
ribu. Tujuan ekspor tanaman obat Indonesia berikutnya adalah Taiwan, 
Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. Pada tingkat pasar dunia, menurut 
Corinthian Infopharma Corpora atau CIC (2000) konsumsi dan ekspor 
meningkat rata-rata 20,96% per tahun dengan nilai US$ 5,34 juta.  

Sejalan dengan kecenderungan peningkatan konsumsi obat tradisaional 
(jamu) baik ditingkat nasional maupun global, jumlah industri jamu atau 
obat tradisional juga meningkat. Menurut Badan Pengawasan Obat Makanan, 
pada tahun 2003 terdapat sebanyak 118 unit Industri Obat Tradisional (IOT) 
dan 917 Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), yang terkonsentrasi di Pulau 
Jawa - khususnya di Propinsi Jawa Tengah.  

Seiring dengan potensi dan perkembangan kebutuhan tanaman obat, baik 
untuk kebutuhan bahan baku IOT dan IKOT domestik serta potensi ekspor 
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bahan tanaman obat dan produk olahannya (jamu), pengembangan usaha 
budidaya tanaman bahan jamu adalah penting dan strategis. Hal ini karena 
usaha budidaya tanaman obat masih diusahakan oleh usaha kecil (UK). 

Salah satu faktor sumber daya dalam pengembangan UK budidaya tanaman 
bahan jamu adalah modal, yang memerlukan dukungan kredit lembaga 
pembiayaan Bank dan Non Bank. Walaupun demikian dengan 
memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat, maka pengkajian yang 
mendalam perlu dilakukan terhadap kelayakan dan prospek usaha budidaya 
tanaman obat ini. Dalam hubungan ini untuk memberikan dukungan 
terhadap pengembangan usaha kecil budidaya tanaman bahan jamu, Bank 
Indonesia berinisiatif untuk melaksanakan Penelitian Pola Pembiayaan Usaha 
Kecil Budidaya Tanaman Bahan Jamu, yang hasilnya sebagai informasi dasar 
bagi Perbankan dalam membiayai usaha ini dan bagi investor/calon investor 
usaha budidaya tanaman bahan jamu serta instansi terkait yang 
berkepentingan dalam pengembangan usaha kecil budidaya tanaman jamu. 
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2. Profil Usaha dan Pola Pembiayaan  

a. Profil Usaha  

Tanaman bahan jamu sebagai bahan bakuindustri jamu maupun konsumsi 
rumah tangga untuk keperluan pengobatanterdiri dari ratusan jenis, yang 
merupakan koleksi dan berasal daritanaman liar maupun tanaman budidaya. 
Di antara ratusan jenis tanamantersebut, terdapat 15 jenis tanaman yang 
paling banyak digunakan olehIndustri Obat Tradisional, seperti dapat dilihat 
pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. 
Volume penggunaan bahan jamu oleh 9 Industri Obat 

Tradisional Skala Besar di Indonesia, tahun 2002. 

No 
Simplisia Volume 

(ton) NamaLatin NamaIndonesia 

1 Curcumarhizoma Temulawak 324.832  

2 Zingiberisaromatica rhizoma Lempuyangwangi 202.445  

3 Languatisrhizoma Lengkuas 190.904  

4 Zingiberisrhizoma jahe 157.599  

5 Foenicullifructus Adas 156.419  

6 Alyziae cortex Pulosari 94.932  

7 Kemferiaerhizoma Kencur 87.959  

8 Curcumadomestica rhizoma Kunyit 83.371  

9 Retrofratifructus CabeJawa 59.213  

10 Imperatae radix Alang-alang 57.333  

11 Euginiaaromaticae folium Cengkeh 56.468  

12 Zingiberiszerumbeti rhizoma Lempuyang 55.986  

13 Zingeberispurpurei rhizoma Bengle 46.467  

14 Boesenbergiaerhizoma Temukucing 43.687  

15 Orthosiphonisfolium Kumiskucing 40.647  

 Jumlah  1.658.262  
Sumber: Badan Pengawasan Obat dan Makanan (2003). 

 
Pada umumnya usaha budidaya tanaman bahan jamu merupakan usaha 
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sampingan petani dan biasanya ditanam secara tumpang sari di kebun atau 
di lahan pekarangan. Pola budidaya beberapa jenis tanaman bahan Jamu 
dapat dilihat pada Tabel 2.2. Tanaman bahan jamu yang dibudidayakan di 
lahan pekarangan secara tumpang sari dan juga merupakan tanaman obat 
keluarga (Toga) umumnya adalah pada kelompok jenis temu-temuan atau 
empon-empon. 

Tabel 2.2.  
Pola Budidaya Beberapa Jenis Tanaman Bahan Jamu. 

No Nama Tanaman Nama Indonesia Pola Budidaya 

1 Curcumaxanthoriza Temulawak Tumpangsari 

2 Zingiberzerumbet Lempuyang Tumpangsari 

3 Zingiberofficinale Jahe 
Monokultur 

dantumpang sari 

4 Feoniculumvulgare Adas Tumpangsari 

5 Kaemferiaegalanga Kencur 
Monokulturdan 

tumpang sari 

6 curcumadomestica Kunyit Tumpang sari 

7 Piperretrofractum CabeJawa Tumpang sari 

8 Zingiberpurpureum Bengle Tumpang sari 

9 Orthosiphonstamineus KumisKucing 
Monokultur dan 

tumpangsari 
Sumber: Siswanto, Y.W (2002) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden petani di Kecamatan 
Kismantoro, Kabupaten Wonogiri-Jawa Tengah, diketahui bahwa tanaman 
bahan jamu tidak dibudidayakan dalam satu hamparan, akan tetapi 
dibudidayakan secara tumpang sari dengan tanaman lain pada lahan kebun 
atau regalan dan pekarangan pada lokasi yang tersebar dengan luasan yang 
sempit. Pada pola tumpang sari, tanaman bahan jamu ditanam di antara 
tanaman yang ditumpangsarikan. Selain di lahan pekarangan dan kebun, 
petani juga mengusahakan tanaman bahan jamu di lahan Perhutani, yang 
merupakan program dalam rangka pendayagunaan dan rehabilitasi lahan 
(Program Kredit Usaha Kecil Konservasi DAS). Untuk kasus ini kondisi 
tanahnya adalah kurang subur dan sebagian dengan lokasi dilereng-lerang 
bukit. Untuk kasus ini tanaman bahan jamu ditanam sebagai tumpang sari di 
antara pokok pohon jati dan mahoni. Pada beberapa responden, ditemukan 
juga pola tanam campur, yaitu tanaman bahan jamu ditanam pada satu 
petak khusus sedangkan pada petak yang lain ditanami tanaman lain.  
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Jumlah jenis tanaman bahan jamu yang diusahakan oleh petani beragam, 
dengan jenis tanaman utama adalah dari Zingiberaceae, terutama jahe dan 
kunyit. Selain ke dua jenis tanaman tersebut, petani di lokasi penelitian juga 
mengusahakan tanaman lempuyang, temulawak dan Cabe Jawa. Tanaman 
ini dilahan pekarangan dan kebun umumnya ditumpangsarikan dengan 
tanaman jagung, kacang tanah, dan ketela pohon. Pemilihan jenis tanaman 
bahan jamu dan tumpang sari tergantung kepada iklim, 'selera' dan harga 
pasar.  

Teknis budidaya yang diterapkan oleh petani setempat belum intensif, 
umumnya pemupukan hanya menggunakan pupuk kandang dan sedikit yang 
menggunakan pupuk anorganik dan obat-obatan. Kondisi lahan yang kurang 
subur serta teknis budidaya yang diterapkan menyebabkan produktivitas 
tanaman yang dihasilkan relatif rendah, yaitu hanya sekitar 7 - 10 ton untuk 
jahe gajah (produktivitas optimal sekitar 15-25 ton/Ha), sekitar 5 - 6 ton 
untuk jahe emprit (produktivitas optimal sekitar 10 - 15 ton/Ha). 
Produktivitas kunyit di tingkat petani berkisar 5,5 ton/Ha, sedangkan 
produktivitas optimal dengan teknis budidaya ideal berkisar antara 20-30 
ton/Ha. 

Di antara petani yang mengusahakan tanaman bahan jamu di Kec. 
Kismantoro, Kab. Wonogiri terdapat petani yang juga merangkap sebagai 
pedagang pengumpul. Hasil produksi tanaman bahan jamu yang dijual 
adalah dalam bentuk segar (basah), sedangkan petani yang juga berprofesi 
sebagai pedagang melakukan perlakuan pasca panen, berupa pengeringan 
dan atau pengirisan. 

b. Profil Pembiayaan 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden salah satu Bank di 
Kabupatem Wonogiri, ternyata pihak perbankan belum memberikan bantuan 
kredit kepada petani yang khusus digunakan untuk usaha budidaya tanaman 
bahan jamu. Bantuan kredit yang diberikan oleh Bank tersebut adalah untuk 
perdagangan komoditi bahan jamu yang diberikan kepada pedagang yang 
juga merangkap sebagai petani tanaman bahan jamu. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan responden nasabah (petani-pedagang), diketahui bahwa 
kredit yang diterima adalah untuk modal kerja dengan nilai kredit antara Rp. 
20 juta - Rp. 40 juta dengan tingkat suku bunga 16% per tahun dan jangka 
waktu pengembalian 3 - 5 tahun 

Menurut pandangan Bank, keuntungan yang diperoleh dari budidaya 
tanaman bahan jamu kurang menguntungkan dibandingkan dengan usaha 
perdagangan bahan jamu. Hal ini dapat dipahami karena produktivitas 
tanaman yang rendah, akibat kondisi dan teknis budidaya tanaman bahan 
jamu yang di terapkan oleh petani di Kec. Kismantoro, Kab. Wonogiri. 
Walaupun demikian, secara umum untuk usaha budidaya tanaman bahan 
jamu yang termasuk dalam kelompok usaha kecil dan mikro ini tersedia skim 
kredit usaha kecil (KUK), Kredit Pundi Pusaka Bahari, Kredit PKM.  
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Prosedur dalam mendapatkan kredit meliputi permohonan kredit oleh debitur 
yang dilanjutkan dengan peninjauan dan analisa oleh pihak bank, dan jika 
memenuhi persyaratan maka kredit dapat segera dikucurkan. Persyaratan-
persyaratan yang diajukan diantaranya adanya jaminan tambahan berupa 
sertifikat tanah, tabungan/deposito, harus mempunyai nomor rekening di 
Bank yang bersangkutan serta tanggung renteng. Debitur menanggung biaya 
administrasi seperti provisi, biaya pengikatan jaminan, biaya notaris, dan 
asuransi resiko yang besarnya Rp. 750 ribu selama 5 tahun atau asuransi 
jaminan sebesar 5,4 per mil dari nilai jaminan. Realisasi kredit setelah 
permohonan kredit memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pihak bank 
selama kurang dari 1 bulan, tergantung kepada jumlah kredit yang diajukan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden petani, pembiayaan untuk 
usaha budidaya tanaman jamu ini sepenuhnya berasal dari modal sendiri. 
Seperti telah dikemukakan pada Bab Profil Usaha, usaha budidaya tanaman 
bahan jamu bukan merupakan usaha pokok, akan tetapi usaha sampingan 
dan dibudidayakan pada lahan petani secara tumpangsari atau tanam 
campur. Modal yang digunakan untuk budidaya tanaman bahan jamu ini 
berasal dari hasil panen produksi sebelumnya. Pendapatan dari hasil panen 
dari tanaman yang ditumpangsarikan yang mempunyai umur panen yang 
lebih singkat dibandingkan tanaman bahan jamu, merupakan salah satu 
sumber dana untuk perawatan tanaman bahan jamu yang diusahakan.  

Informasi yang diperoleh dari responden menunjukkan bahwa petani 
tanaman jamu sudah pernah menerima kredit atau bantuan permodalan 
yang mencakup: 

1. Dari Dinas Pertanian yang diberikan kepada kelompok petani tanaman 
jahe dan kunyit dengan plafon Rp. 2 juta per Ha, dengan jangka waktu 
pengembalian 3 tahun dan suku bunga 2% per tahun. Sumber dana 
bantuan kredit ini berasal dari APBN dan APBD tahun 2004, namun 
karena jumlah dana yang terbatas tidak semua anggota kelompok 
memperoleh jatah kredit. Pembayaran kredit melalui BRI dengan 
angsuran tiga kali setiap panen masing-masing sebesar 25%, 25% 
dan 50%. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, setelah proyek ini 
berakhir, maka hasil pengembalian kredit akan disalurkan kembali 
kepada petani tanaman bahan jamu melalui Bank Prekreditan Rakyat 
(BPR).  

2. Pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1998, petani pernah 
memperoleh bantuan dari Program Kredit Usaha Kecil Daerah Aliran 
Sungai (PKUKDAS) dari Departemen Kehutanan. Kredit ini 
dimaksudkan untuk reboisasi DAS, yang digunakan oleh pedagang 
bahan jamu dan petani untuk budidaya tanaman bahan jamu serta 
sertifikasi tanah. Bantuan diberikan dalam bentuk kredit dengan plafon 
Rp. 10 juta per kelompok, dengan jangka waktu pengembalian selama 
5 tahun, suku bunga 6% per tahun, grace period selama 6 bulan dan 
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angsuran setiap 6 bulan. Dalam hubungan ini maka BPD Wonogiri 
berperan sebagai executing.  

3. Sebelum tahun 2000, petani pernah menerima kredit KKPA yang 
disalurkan oleh pengurus koperasi.  

4. Diantara responden juga sudah pernah memperoleh kredit dari BPR 
dan BRI Unit Desa, tetapi bukan sebagai kredit tanaman jamu. Kredit 
dari BRI Unit Desa diperoleh secara bertahap, pertama kali sebesar 
Rp. 600 ribu, tahap berikutnya sebesar Rp. 5 juta kemudian Rp. 10 
juta dengan suku bunga 1,5% per bulan dalam jangka waktu 2 tahun, 
dan angsuran setiap bulan. Menurut responden kredit tersebut antara 
lain digunakan untuk membeli pupuk organik.  

5. Walaupun tidak secara khusus untuk tanaman jamu, di antara 
responden juga pernah menerima Kredit Program Pengembangan 
Kecamatan dari Departemen Dalam Negeri.  
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3. Aspek Pemasaran  

a. Permintaan  

Hasil produksi tanaman bahan jamu merupakan bahan baku untuk industri 
obat tradisional baik skala besar dan menengah-seperti Industri Jamu Ny. 
Meneer, Cap Jago, dan lain-lain- juga industri kecil obat tradisional dan 
industri rumah tangga jamu tradisional (jamu gendong). Bahan dari tanaman 
yang dipergunakan sebagai obat baik dalam bentuk bahan asli atau yang 
sudah dikeringkan disebut sebagai simplisia. Selain sebagai simplisia, hasil 
produksi tanaman bahan jamu juga digunakan sebagai bahan bumbu 
masakan baik ditingkat rumah tangga atau rumah makan. 

Sebagai pengguna simplisia, pada tahun2002 terdapat sejumlah 118 Industri 
Obat Tradisional dan 917 IndustriKecil Obat Tradisional (Badan POM, 2003), 
dengan penyebaran sepertidapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1.  
Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT) dan Industri Kecil Obat Tradisional 

(IKOT), tahun 2002 

No Wilayah/Propinsi IOT (Unit) IKOT (Unit) 

 Jawa/Bali: 113 689 

1 DKI Jakarta 24 134 

2 Jawa barat 34 98 

3 Banten 22 16 

4 Jawa Tengah 17 207 

5 Yogyakarta   22 

6 Jawa Timur   190 

7 Bali 16 8 

 Luar Jawa/Bali 5 242 

 Indonesia 118 917 
Sumber: Badan POM (2003) 

Perdagangan tanaman obat di Indonesia pada tahun 1990 saja menurut 
Roekmiyanto, dkk mencapai 38.230,9 ton. Berdasarkan Badan POM (2003), 
penggunaan simplisia untuk 20 jenis bahan baku jamu yang digunakan oleh 
9 unit IOT skala besar berjumlah 1.841.802 ton. Sebanyak 15 jenis di antara 
20 jenis simplisia tersebut berjumlah 1.658.262 ton, dengan perincian 
seperti dapat dilihat pada Tabel 2.1. Data jumlah penggunaan simplisia 
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tersebut belum termasuk yang digunakan oleh 109 IOT yang lain dan 917 
IKOT, industri rumah tangga jamu gendong dan untuk kebutuhan konsumsi 
rumah tangga dan restoran. Gambaran ini menunjukkan besarnya 
peningkatan permintaan tanaman bahan jamu di dalam negeri. 

Merujuk kepada penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri, 
tanaman bahan jamu yang diproduksi di wilayah ini selain digunakan oleh 
IOT dan IKOT yang di Kabupaten dan di tingkat Provinsi Jawa Tengah juga 
digunakan oleh IOT dan IKOT di wilayah lain, seperti Jakarta, Jawa Barat, 
dan Jawa Timur. 

Beberapa jenis tanaman bahan jamu, terutama jahe dan kunyit sudah 
merupakan komoditi ekspor, baik dalam bentuk rimpang (segar dan kering) 
maupun olahannya. Ekspor dalam bentuk segar relatif mengalami 
penurunan, namun ekspor dalam bentuk hasil olahan mengalami 
peningkatan setiap tahunnya. Sebagai gambaran sektor hasil produksi 
tanaman bahan jamu dapat di lihat pada Tabel 3.2. Produk tanaman bahan 
jamu telah diekspor ke lebih dari 24 negara, namun beberapa negara 
tercatat belum dilakukan secara kontinu. Beberapa negara yang relatif 
kontinu sebagai pasaran ekspor produk bahan jamu adalah negara 
Bangladesh, Belanda, India, Jepang, Jerman, Malaysia, Pakistan, Saudi 
Arabia, Singapura, Thailand, Uni Emirat Arab dan USA. Pangsa pasar 
terbesar adalah ke negara Malaysia, Singapura, Jepang dan Saudi Arabia. 
Secara lebih terperinci volume dan nilai ekspor produk bahan jamu ke 
beberapa negara tujuan ekspor dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Tabel 3.2.  
Perkebangan Ekspor Beberapa Produk Bahan Jamu Tahun 2002-2003 

No Nama Komoditi 

Tahun 2002 Tahun 2003 

Volume 

(kg) 

Nilai 

(US$) 

Volume 

(kg) 

Nilai 

(US$) 

1 Jahe segar 6.826.602 3.577.531 3.508.624 2.886.951 

2 

Jahe dalam bentuk 

lainnya 

(segar/kering) 

643.467 352.786 1.006.070 995.046 

3 Kunyit segar 149.771 96.852 175.732 556.435 

4 

Kunyit dalam bentuk 

lainnya 

(segar/kering) 

88.666 64.074 136.953 144.935 

5 Curcuma 7.160 25.789 3.264 16.747 
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Curcuma dalam 

bentuk lainnya 

(segar/kering) 

33.498 85.849 132.479 302.401 

Sumber : BPS (2004) 
 
 

b. Pasar dan Harga  

Persaingan dan Peluang Pasar 

Sebagai bahan baku industri obat tradisional (IOT) yang memproduksi obat 
tradisional berupa jamu, tanaman bahan jamu menghadapi persaingan 
berupa penggunaan bahan/senyawa kimiawi sintetik dan senyawa aktif 
(bahan bioaktif) yang digunakan oleh industri obat atau industri farmasi. 
Walaupun demikian, budaya sebagian masyarakat untuk mengkonsumsi 
jamu serta kecenderungan masyarakat modern mencari alternatif 
pengobatan kembali ke alam merupakan peluang pasar yang prospektif bagi 
tanaman bahan jamu. Faktor penyebab kecenderungan tersebut adalah 
adanya efek samping penggunaan obat sintetik dan antibiotik serta 
berkembangnya pandangan bahwa pemanfaatan bahan yang bersifat alami 
relatif lebih aman dibandingkan dengan bahan sintetik. Menurut Corinthian 
Infopharma Corpora-CIC (2000) konsumsi jamu meningkat rata-rata 5,4% 
per tahun. Peluang tersebut semakin terbuka seiring dengan kebijaksanaan 
pemerintah dalam pengembangan obat tradisional Indonesia menjadi industri 
fitofarmaka. Meningkatnya konsumsi dan perdagangan dunia terhadap obat 
tradisional yang rata-rata 20,96% per tahun merupakan peluang bagi 
pengembangan IOT yang secara langsung meningkatkan kebutuhan terhadap 
produk tanaman bahan jamu. 

Persaingan yang dihadapi oleh tanaman bahan jamu Indonesia adalah impor 
simplisia yang bukan tanaman tradisional Indonesia, seperti ginseng serta 
senyawa bioaktif dari tanaman obat yang digunakan oleh industri obat 
nasional. Industri jamu masih harus mendatangkan bahan-bahan jamu yang 
disebut empon-empon dari Cina dan beberapa negara lain. Sebagai ilustrasi, 
pada semester pertama tahun 2001, impor tanaman obat mencapai 46,656 
ton dengan nilai 83.892 dollar AS. Sementara pada kurun waktu yang sama 
pada tahun 2000, volume impor tanaman obat hanya 16,136 ton dengan 
nilai 7.722 dollar AS yang berarti nilai impor meningkat sebesar 986% dan 
volume naik sebesar 189% (Kompas, Februari 2000). Ancaman berupa impor 
bahan tanaman jamu, karena antara lain masalah mutu dan kesinambungan 
pasokan, sekaligus merupakan peluang mengingat kebutuhan industri 
terhadap tanaman bahan jamu lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan. 
Pada tahun 2003, kebutuhan 9 IOT besar terhadap simplisia jahe, 
temulawak, kencur, kunyit, lengkuas, dan lempuyang adalah sebesar 
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1.103.906 ton, sedangkan pada tahun yang sama produksi nasional 216.623 
ton. 

Harga 

Harga Seperti halnya komoditi pertanian, harga jual produksi tanaman bahan 
jamu sangat berfluktuasi dari waktu ke waktu. Pada musim-musim panen 
raya harga jual turun. Petani tanaman bahan jamu menjual hasil produksinya 
dalam bentuk basah, dan tergantung kepada kualitas produk. Di wilayah 
penelitian (Kabupaten Wonogiri), perkembangan harga jual rata-rata selama 
periode tahun 2000 - 2005 dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4. 
Perkembangan Harga Komoditi Bahan Jamu di Tingkat Petani Di Kabupaten 

Wonogiri (Rp/Kg. basah) 

No Komoditas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Ket 

1 Jahe Gajah 1.700 1.800 2.800 1.500 5.000 6.000 Basah 

2 Jahe Emprit 2.600 3.000 3.200 3.000 5.000 6.000 Basah 

3 Kunyit 1.100 1.200 1.300 1.300 1.000 1.500 Basah 

4 Kencur 2.800 3.000 3.500 3.100 2.500 3.000 Basah 

5 Temulawak 1.000 1.100 1.200 1.200 500 700 Basah 

6 Kapulogo 7.800 7.900 8.100 8.300 6.000 6.500 Basah 

7 Cabe Jawa 6.000 6.200 6.400 6.300 1.500 1.500 Basah 

Seperti dapat dilihat pada Tabel 3.4. harga semua bahan jamu dari tahun 
2000 sampai dengan tahun 2002 menunjukkan kenaikan, akan tetapi dari 
tahun 2002 ke tahun 2003 menunjukkan penurunan, kecuali kapulaga dan 
kunyit. Dari tahun 2004 ke tahun 2005 semua bahan jamu mengalami 
kenaikan. Harga semua bahan jamu di tahun 2005 lebih rendah 
dibandingkan dengan harga di tahun 2003, kecuali Jahe Gajah dan Jahe 
Emprit yang mengalami kenaikan.  

Harga jual komoditi bahan jamu yang berfluktuasi merupakan disinsentif bagi 
petani untuk mengembangkan penanaman. Apabila terjadi penurunan harga 
yang dianggap sangat merugikan petani, maka petani menunda pemanenan 
dan pada periode tanam berikutnya petani tidak lagi menanam komoditi 
tersebut atau menggantinya dengan tanaman lain. Dalam hubungan ini, pola 
budidaya tumpang sari yang dilakukan petani memberikan keuntungan 
karena dapat mengurangi kerugian pada saat harga rendah, dan kebutuhan 
dana tunai dipenuhi dari hasil penjualan tanaman lain yang ditumpang-
sarikan.  
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Berdasarkan hasil wawancara terhadap nara sumber dan responden, harga 
bahan jamu dalam bentuk irisan kering berkisar antara 5 - 8 kali dari harga 
dalam bentuk segar.  

c. Jalur Pemasaran Produk 

Jalur pemasaran hasil produksi tanaman bahan jamu cukup panjang. Lokasi 
usaha budidaya yang relatif jauh dari industri obat tradisional dan ketidak-
mampuan petani melakukan proses transaksi langsung dengan pihak industri 
obat tradisional menyebabkan petani berhubungan dengan pedagang 
pengumpul. Petani tanaman bahan jamu di lokasi penelitian menjual hasil 
produksinya dalam keadaan segar kepada pedagang pengumpul desa. Petani 
yang tergabung dalam kelompok - walaupun tidak terlalu banyak jumlahnya 
-menjual langsung hasil produksinya kepada industri obat tradisional yang 
telah menjalin kemitraan. Selain menjual kepada pedagang pengumpul, 
petani juga menjual kepada pedagang racikan bahan jamu yang kemudian 
mengolahnya dalam bentuk bubuk dan melakukan racikan sendiri untuk 
dijual kepada pedagang jamu gendong.  

Di tingkat pedagang pengumpul, tanaman bahan jamu memperoleh 
perlakuan pasca panen berikutnya seperti pengeringan, pembersihan dan 
sortasi. Jalur pemasaran tanaman bahan jamu dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 
Gambar 3.1. Rantai Tataniaga Tanaman Bahan Jamu 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten, 
daerah pemasaran tanaman bahan jamu yang berasal dari wilayah 
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Kabupaten Wonogiri ini meliputi (a) di wilayah kabupaten sendiri sekitar 
10%, (b) wilayah luar kabupaten yang mencakup Surakarta, Semarang dan 
Magelang sekitar 60%, dan (c) antar propinsi yang mencakup Jakarta, 
Surabaya, Lampung dan Sumatera Barat sekitar 30%. 

 
Foto 3.1 Hasil Produksi Bahan Jamu di Gudang Milik Pedagang Bahan Jamu 

 

d. Kendala Pemasaran  

Kendala pemasaran yang paling dirasakan oleh petani adalah penuntuan 
harga jual produk, dimana petani berada pada posisi price taker, dan harga 
jual ditentukan oleh pedagang pengumpul. Masalah fluktuasi harga atau 
tidak adanya jaminan harga merupakan kendala lain yang juga dihadapi oleh 
petani. Dalam rangka meningkatkan posisi tawar petani, Dinas Pertanian 
Kabupaten Wonogiri telah membina kelompok-kelompok tani, yang 
kemudian berhimpun dalam Asosiasi Petani Tanaman Obat (APTO), yang 
kemudian melakukan kerjasama kemitraan hubungan dagang dengan 
pengusaha Industri Tanaman Obat. Walaupun demikian, volume transaksi 
penjualan melalui kerjasama ini relatif masih terbatas, dan pengusaha 
industri tanaman obat lebih mengandalkan pasokan bahan bakunya melalui 
pedagang pengumpul di daerah yang bersangkutan.  

Dari sisi pihak industri tanaman obat, upaya untuk melakukan pembinaan 
dan kemitraan hubungan dagang dengan petani dihadapkan kepada kendala 
volume transaksi yang relatif kecil serta kendala mutu produk yang tidak 
memenuhi persyaratan, seperti tingkat kadar air, kemurnian bahan (benda 
asing) dan kebersihan. Volume transaksi yang kecil tersebut antara lain 
disebabkan sempitnya luas areal penanaman yang terbatas pada lahan 
pekarangan dan kebun. Terbatasnya tenaga untuk melakukan pembinaan 
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dan kemitraan langsung dengan individu petani merupakan alasan lain yang 
dikemukakan pengusaha dalam menjalin kemitraan dengan petani. 
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4. Aspek Produksi 
 

a. Lokasi Usaha 

Lokasi budidaya tanaman bahan jamu pada prinsipnya ditetapkan 
berdasarkan persyaratan kondisi dan karakteristik tanah, geografi serta 
kondisi agroklimat yang sesuai dengan persyaratan tumbuh tanaman. Jenis 
tanaman bahan jamu sangat banyak, dan masing-masing jenis tanaman 
membutuhkan persyaratan yang spesifik, akan tetapi secara umum 
membutuhkan kondisi yang sama. 

Tanaman bahan jamu yang tergabung pada kelompok temu-temuan atau 
empon-empon, yaitu antara lain Jahe, Kencur, Kunyit, Lempuyang, 
Lengkuas, Temulawak dan jenis temu-temuan yang lain secara umum dapat 
tumbuh dari dataran rendah sampai tinggi, dengan ketinggian tempat dari 
permukaan laut yang beragam antar jenis tanaman, seperti dapat dilihat 
pada Tabel 4.1. Tanaman bahan jamu memerlukan intensitas cahaya 
matahari 70 – 100% atau agak ternaungi sampai terbuka. Khusus untuk 
kunyit memerlukan tanaman naungan, dengan tingkat naungan tidak lebih 
dari 30%. Berdasarkan klasifikasi iklim Scmidt dan Ferguson, tanaman bahan 
jamu dapat dibudidayakan pada iklim tipe A, B, dan C. Rata-rata suhu 
tahunan adalah 25 - 30o C, dengan jumlah bulan basah (> 100 mm/bulan) 
sebesar 7 - 9 bulan per tahun. Syarat tumbuh tanaman bahan jamu dari 
aspek curah hujan berkisar antara 1.500 - 4.000 mm per tahun dengan 
perincian seperti dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. 
Ketinggian tempat dan Curah Hujan untuk pertumbuhan tanaman 

Bahan Jahe, Kencur, Kunyit dan Temulawak. 
 

Tanaman 

Ketinggian Tempat 

Tumbuh (meter diatas 

permukaan laut) 

Curah Hujan (mm 

per tahun) 

Jahe 
300- 900  

(optimal 200 - 400) 
2.500 - 4.000 

Kencur 50 - 600 2.500 - 4.000 

Kunyit 240 - 1.200 2.000 - 4. 000 

Temulawak 100 - 1.500 1.500 - 4.000 
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Media tanam atau tekstur tanah untuk kelompok tanaman bahan jamu ini 
adalah tanah lempung sampai lempung liat berpasir, gembur, dan mudah 
meresap air atau tidak tergenang air. Kunyit dapat tumbuh dengan baik pada 
tanah jenis latosol, aluvial dan regosol, temulawak pada tanah jenis latosol, 
andosol, podsolik dan regosol. Tanaman bahan jamu tidak boleh ditanam 
pada lahan yang merupakan daerah endemik penyakit tular tanah (soil borne 
deseases) terutama bakteri layu dan nematoda. Khusus pada lahan yang 
sudah ditanami tanaman jahe sebanyak dua kali berturut-turut atau dua kali 
siklus produksi, maka pada lahan tersebut tidak boleh lagi ditanami tanaman 
jahe. 

 

b. Fasilitas dan Sarana 

Fasilitas Produksi dan Peralatan 

Fasilitas dan peralatan budidaya tanaman bahan jamu untuk skala usaha 
yang kecil adalah sederhana, meliputi cangkul, garpu, skop dan parang, 
serta alat perlengkapan penyemprot hama seperti hand sprayer dan ember. 
Bak pencucian diperlukan untuk membersihkan rimpang setelah di panen, 
dan apabila produk yang akan dijual adalah dalam bentuk irisan kering, 
maka diperlukan pisau atau mesin perajang. Kebutuhan alat dan mesin 
untuk keperluan analisa kelayakan usaha disajikan pada Lampiran 4,5, 6 dan 
7. 

Sarana Produksi Tanaman (Saprotan) 

Sarana produksi tanaman untuk budidaya tanaman bahan jamu adalah bibit 
tanaman, dan pupuk yang terdiri dari pupuk kimia seperti pupuk urea, TSP, 
dan ZK atau KCl serta pupuk kandang atau pupuk organik. Untuk mencegah 
dan menanggulangi serangan hama dan penyakit tanaman diperlukan seperti 
Agrymicin, Bavastin, dan Dithane M 45, atau dengan pengendalian hama 
terpadu (PHT) dengan menggunakan pestisida, insektisida dan herbisida 
alami yang ramah lingkungan.  

c. Proses Budidaya 

Budidaya tanaman bahan jamu dapat dilakukan secara (1) monokultur atau 
(2) tumpangsari. Pola budidaya tumpangsari terutama apabila luas areal 
lahan yang dimiliki terbatas. Tumpangsari yang dilakukan bersama tanaman 
lain yang umur panennya lebih muda akan memberikan penghasilan bagi 
petani selama menunggu hasil tanaman bahan jamunya. Beberapa 
keuntungan lain yang diperoleh dengan pola tumpangsari adalah (a) 
mengurangi resiko kerugian pada saat harga tanaman bahan jamu sedang 
murah, (2) meningkatkan produktivitas lahan, dan memperbaiki sifat fisik 
dan mengawetkan tanah akibat rendahnya pertumbuhan gulma. Tanaman 
yang bisa ditumpangsarikan dengan tanaman bahan jamu adalah jagung, 
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kacang-kacangan, bawang merah, cabai rawit, buncis, ketela pohon dan 
sebagainya.  

Proses budidaya tanamanbahan jamu secara garis besar meliputi pembibitan, 
pengolahan mediatanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan 
dan penanganan pascapanen. Pembibitan meliputi penyemaian bibit dan 
penyiapan bibit sebelumditanam. Tergantung kepada kondisi lahan, maka 
tahapan pada pengolahanmedia tanam dapat meliputi kegiatan persiapan 
lahan, pembukaan lahan,pembentukan bedengan dan pengapuran. 
Pemeliharaan tanaman meliputikegiatan penyulaman, penyiangan, 
pembubunan, pemupukan, pengairan danpenyiraman, serta pengendalian 
hama, penyakit dan gulma 

  
Foto 4.1. 
Budidaya tanaman bahan jamu di 
pekarangan secara monokultur 

Foto 4.2. 
Budidaya tanaman bahan jamu (kunyit) di 
kebun/tegalan secara tumpangsari dengan 
tanaman jati. 

Oleh karena setiap jenis tanaman bahan jamu mempunyai atau 
mempersyaratkan perlakuan yang spesifik, berikut diuraikan secara singkat 
proses budidaya tanaman bahan jamu kelompok empon-empon dan temu-
temuan, yang paling banyak diusahakan di lokasi penelitian, yaitu Jahe, 
Kunyit dan Temulawak. Selain berdasarkan informasi yang diperoleh 
dilapangan, proses budidaya yang akan diuraikan juga merujuk kepada 
Standar Prosedur Operasional yang diterbitkan Balai Penelitian Tanaman 
Rempah dan Obat (2004). 

1) Jahe (Zingiber officinale Rosc.) 

Pembibitan: 

 

Rimpang yang digunakan untuk bibit adalah yang 
dipanen minimal 10 bulan, dengan ciri antara lain 
kandungan serat tinggi dan kasar, kulit licin, mengkilat 
dan keras serta tidak mudah mengelupas. Rimpang 
yang dipilih untuk benih adalah yang mempunyai 2-3 
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bakal mata tunas dengan bobot sekitar 25-60 gr untuk 
jahe putih besar, 20-40 gr untuk jahe putih kecil dan 
jahe merah. Untuk pertanaman seluas 1 ha dibutuhkan 
2-3 ton untuk jahe besar dan 1-1,5 ton untuk jahe 
emprit. 

Sebelum ditanam rimpang bibit ditunaskan dengan cara 
menghamparkan rimpang di atas jerami/ alang-alang 
tipis. Jerami atau alang-alang dihamparkan di atas 
wadah berupa rak-rak terbuat dari bambu atau kayu 
yang diletakkan di tempat yang teduh. Selama 
penyemaian dilakukan penyiraman setiap hari. Setelah 
sekitar 15 hari atau apabila sudah tumbuh tunas dengan 
tinggi 1-2 cm, benih sudah siap ditanam. Untuk 
mencegah infeksi bakteri, sebelum ditanam benih 
direndam di dalam larutan bakterisida selama 10 jam, 
kemudian dikering anginkan. 

Persiapan lahan: 

Persiapan lahan dilakukan 15 - 30 hari sebelum benih ditanam, yaitu dengan 
cara digarpu atau dicangkul sedalam 30 cm agar gembur, dibersihkan dari 
ranting-ranting dan sisa tanaman yang sudah lapuk serta gulma dan 
diberikan pupuk kandang sebanyak 20 ton per ha. Setelah tanah diolah dan 
digemburkan, dibuat bedengan searah lereng (untuk tanah yang miring), 
atau dibuat guludan. Pada bedengan atau guludan kemudian dibuat lubang 
tanam, dan benih jahe kemudian ditanam pada lubang tanam tersebut. 

Penanaman: 

Benih ditanam pada lubang tanam sedalam 5-7 cm dengan tunas menghadap 
ke atas, dengan jarak tanam adalah 80 cm x 40 cm atau 60 cm x 40 cm 
untuk jahe putih besar atau 60 cm x 40 cm untuk jahe emprit atau jahe 
merah. Untuk pola tumpang sari, tanaman yang ditumpangsarikan di tanam 
di antara tanaman jahe. Pada saat penanaman ini diberikan pupuk buatan 
SP-36 dan KCl masing-masing sebanyak 300-400 kg/ha. Penanaman benih 
sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan. 

Pemeliharaan:  

Setelah penanaman dilakukan pemupukan dengan urea sebanyak 3 kali yaitu 
pada saat umur tanaman mencapai 1, 2 dan 3 bulan. Pada setiap umur 
tanaman tersebut pupuk yang diberikan adalah sebanyak 135-200 Kg/ha. 
Pada saat tanaman berumur 4 bulan diberikan pupuk kandang sebanyak 20 
ton/ha. 
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Selama masa pertumbuhan tanaman dilakukan penyiangan gulma dengan 
intensitas sesuai dengan kondisi pertumbuhan gulma. Untuk mengurangi 
intensitas penyiangan dapat digunakan mulsa tebal dari jerami atau sekam. 
Penyulaman dilakukan untuk menggantikan tanaman yang tidak tumbuh 
setelah 1-1,5 bulan setelah penanaman. Pada saat tanaman telah 
membentuk rumpun dengan 4 - 5 anakan, dilakukan pembubunan secara 
periodik sesuai dengan kebutuhan agar rimpang selalu tertutup tanah dan 
agar drainase terpelihara dengan baik.  

Selama masa pertumbuhanterdapat resiko tanaman diserang hama dan 
penyakit. Apabila ada tanamanyang terserang penyakit layu bakteri, maka 
tanaman tersebut segeradicabut dan dibakar. Serangan penyakit tanaman 
dapat dicegah ataudiatasi dengan penyemprotan fungisida. 

Pemanenan: 

Pemanenan dapat dilakukan setelah tanaman berumur 9 - 10 bulan, yaitu 
dengan cara membongkar seluruh rimpang dengan menggunakan garpu atau 
cangkul. Apabila bibit yang digunakan adalah varietas unggul jahe putih 
besar (Cimanggu-1) produktivitas tanaman adalah 27 ton rimpang segar per 
hektar, dan jika yang digunakan adalah bibit varietas unggul jahe putih kecil 
(JPK3; JPK6) maka akan dihasilkan 16 ton rimpang segar per hektar. Pola 
tumpang sari atau monokultur tidak terlalu berpengaruh terhadap 
produktivitas tanaman jahe. 

Pasca Panen: 

Setelahpanen, rimpang harus segera dibersihkan untuk 
menghindarimikroorganisme yang tidak diinginkan, yaitu dengan cara 
disemprot airyang bertekanan tinggi atau dicuci dengan tangan. Setelah 
pencucian,rimpang dianginkan untuk mengeringkan air pencucian. 
Untukpenjualan segar rimpang dapat langsung dikemas. Apabila dijualdalam 
bentuk kering atau simplisia, maka rimpang direbus beberapamenit, 
kemudian diiris setebal 1- 4 mm, dan kemudiandikeringkan/dijemur sampai 
mencapai kadar air sekitar 8 – 10%,yaitu bila rimpang bisa dipatahkan.  

2) Kunyit (Curcuma domestica Val). 

Pembibitan: 

 

Bibit yang digunakan dapat berasal dari rimpang 
induk dan anak rimpang. Apabila digunakan 
rimpang induk, maka rimpang dapat dibelah 
menjadi empat bagian membujur, dan untuk anak 
rimpang adalah yang mempunyai bobot 15 - 20 gr. 
Rimpang yang digunakan untuk bibit adalah yang 
dipanen minimal 11-12 bulan. Untuk pertanaman 
seluas 1 ha dibutuhkan sekitar 500 kg bibit. 
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Sebelum ditanam rimpang bibit ditunaskan dengan 
cara menghamparkan rimpang di atas 
jerami/alang-alang tipis. Jerami atau alang 
dihamparkan di atas wadah berupa rak-rak terbuat 
dari bambu atau kayu yang diletakkan di tempat 
yang teduh. Selama penyemaian dilakukan 
penyiraman setiap hari. Setelah sekitar 10 hari 
atau apabila sudah tumbuh tunas dengan tinggi 
0,5 - 1 cm, benih sudah siap ditanam. Untuk 
mencegah infeksi bakteri, sebelum ditanam benih 
direndam di dalam larutan bakterisida selama 10 
jam, kemudian dikering anginkan. 

Persiapan lahan: 

Persiapan lahan dilakukan 15 - 21 hari sebelum benih ditanam, yaitu dengan 
cara digarpu atau dicangkul sedalam 30 cm agar gembur, dibersihkan dari 
ranting-ranting dan sisa tanaman yang sudah lapuk serta gulma. Setelah 
tanah diolah dan digemburkan, dibuat parit-parit pemisah petak. Setiap 
petak tanam berukuran lebar sekitar 2-3 meter dengan panjang sesuai 
dengan kondisi di lapangan. 

Penanaman: 

Penanaman benih sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan. Benih 
ditanam pada lubang tanam sedalam 5-7 cm dengan tunas menghadap ke 
atas, dengan jarak tanam bervariasi yaitu 50 x 40 cm, 50 x 50 cm atau 50 x 
60 cm. Apabila kunyit ditanam secara tumpang sari dengan tanaman kacang 
tanah, maka jarak tanamnya adalah 75 x 50 cm. Pada saat penanaman ini 
diberikan pupuk kandang sebanyak 10 - 20 ton/ha, serta pupuk SP-36 dan 
KCl masing-masing sebanyak 200 kg/ha. 

Pemeliharaan: 

Pemupukan dengan Urea dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada saat umur 
tanaman mencapai 1, dan 3 bulan, masing-masing sebanyak 100 Kg/ha. 
Selama masa pertumbuhan tanaman dilakukan penyiangan gulma dengan 
intensitas sesuai dengan kondisi pertumbuhan gulma. Untuk mengurangi 
intensitas penyiangan dapat digunakan mulsa tebal dari jerami atau sekam. 
Penyulaman dilakukan untuk menggantikan tanaman yang tidak tumbuh 
setelah 1-1,5 bulan setelah penanaman. Pada saat tanaman telah 
membentuk rumpun dengan 4 - 5 anakan, dilakukan pembubunan secara 
periodik sesuai dengan kebutuhan agar rimpang selalu tertutup tanah dan 
agar drainase terpelihara dengan baik.  
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Selama masa pertumbuhan terdapat resiko tanaman diserang hama dan 
penyakit busuk rimpang. Untuk mencegah serangan penyakit tersebut maka 
harus digunakan benih yang sehat, menghindari terjadinya luka pada bibit 
atau benih, pergiliran tanaman, pembersihan sisa tanaman dan gulma, serta 
drainase yang baik. Serangan penyakit tanaman dapat dicegah atau diatasi 
dengan penyemprotan fungisida/bakterisida. 

Pemanenan: 

Pemanenan dapat dilakukan setelah tanaman berumur 10 - 12 bulan, yaitu 
dengan cara membongkar seluruh rimpang dengan menggunakan garpu atau 
cangkul. Apabila bibit yang digunakan adalah varietas unggul Cudo 21 
produktivitas tanaman adalah sekitar 18 - 21 ton rimpang segar per hektar, 
dan apabila bibit yang digunakan adalah varietas unggul Cudo 38 maka akan 
dapat menghasilkan 18 - 25 ton rimpang segar per hektar. 

Pasca Panen: 

Setelah panen, rimpang harus segera dibersihkan untuk menghindari mikro-
organisme yang tidak diinginkan, yaitu dengan cara disemprot air yang 
bertekanan tinggi atau dicuci dengan tangan. Setelah pencucian, rimpang 
dianginkan untuk mengeringkan air pencucian. Untuk penjualan segar 
rimpang dapat langsung dikemas. Apabila dijual dalam bentuk kering atau 
simplisia, maka rimpang direbus beberapa menit, kemudian diiris dengan 
tebal sekitar 2 mm, dan kemudian dikeringkan/dijemur sampai mencapai 
kadar air sekitar 8 - 10%, yaitu bila rimpang bisa dipatahkan.  

3) Temulawak (Curcuma xanthorriza Roxb).  

Teknis budidaya temulawaksejak pembibitan sampai dengan pasca panen 
adalah sama seperti untukkunyit. Hanya saja apabila digunakan bibit unggul 
maka dalam 1hektar untuk pola monokultur atau tumpang sari dapat 
dihasilkan sekitar20 - 40 ton rimpang segar. 
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d. Jenis dan Mutu Produksi 

Seperti yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya budidaya tanaman 
bahan jamu dilakukan secara tumpang sari dengan teknologi budidaya dan 
perawatan yang belum optimal, serta ditanam dilahan marginal, sehingga 
hasil panen yang diperoleh belum maksimal. Tingkat produksi pada setiap 
responden bervariasi, akan tetapi secara umum berkisar antara 7 - 10 ton 
untuk jahe gajah (produktivitas optimal sekitar 27 ton/Ha), dan sekitar 5 - 6 
ton untuk jahe emprit (produktivitas optimal sekitar 16 ton/Ha). 
Produktivitas kunyit di tingkat petani sekitar 5,5 ton/Ha, sedangkan 
produktivitas optimal dengan teknis budidaya ideal berkisar antara 18 - 25 
ton/Ha. 

Jenis produksi tanaman bahan jamu yang dijual oleh petani ada dua macam, 
yaitu dalam bentuk segar dan dalam bentuk sudah dikeringkan dan 
dipotong-potong menjadi irisan bahan jamu (simplisia). Bentuk segar adalah 
bentuk produksi yang dilakukan oleh petani umumnya, sedangkan dalam 
bentuk simplisia dilakukan oleh petani yang juga sekaligus berprofesi sebagai 
pedagang pengumpul.  

Mutu produksi tanaman bahan jamu secara garis besar dilihat dari aspek 
kandungan senyawa metabolit sekunder (senyawa aktif) yang berkhasiat 
obat yang terkandung dalam bahan jamu, dan aspek fisik bahan. Faktor yang 
menentukan kandungan senyawa metabolit sekunder ditentukan oleh 
lingkungan agroklimat, varietas, media tanam, lingkungan fisik selama 
pertumbuhan seperti curah hujan, intensitas cahaya, kelembaban, perlakuan 
waktu prapanen, panen dan pasca panen. Aspek fisik bahan mencakup 
kebersihan, adanya pertumbuhan jamur pada bahan, benda asing, dan umur 
serta cacat tidaknya rimpang. Selain umur rimpang, maka aspek fisik bahan 
dipengaruhi perlakuan selama panen dan proses pembersihan. Pencucian 
yang kurang bersih atau pencucian dengan menggunakan air yang kotor 
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serta kondisi lingkungan dan wadah penyimpanan yang tidak baik 
menyebabkan tumbuhnya jamur dan mikroba pada bahan. Industri obat 
tradisional yang membeli tanaman bahan jamu mempersyaratkan tingkat 
kekeringan, bentuk fisik, kenampakan, warna dan kebersihan. Berdasarkan 
SNI No. 01-7084-2005, mutu simplisia jahe ditetapkan dengan karakteristik 
mutu seperti dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2.  
Standar mutu simplisia jahe 

No Jenis uji Satuan Persyaratan 

1 Kadar air, maks. % 10 

2 Kadar abu, maks. % 5 

3 
Kadar abu yang tidak larut 

asam , maks. 
% 3,9 

4 
Kadar ekstak yang larut dalam 

air, min. 
% 15,6 

5 
Kadar ekstak yang larut dalam 

etanol, min. 
% 4,3 

6 Benda asing, maks. % 2 

7 Kadar minyak atsiri, min % 1,5 

8 Kadar timbal mg/kg negatif 

9 Kadar arsen mg/kg negatif 

10 Kadar tembaga, maks. mg/kg 30 

11 Kadar aflatoksin, maks. mg/kg 3 

12 
Kadar pestisida organoklorin, 

maks. 
mg/kg 0,1 

13 Angka kapang dan khamir koloni/g 1 x 104 

14 Angka lempeng total koloni/g 1 x 107 

15 Mikroba patogen  negatif 

16 Telur nematoda butir/g 0 

17 Pola KLT hRx terdiri dari 7 bercak 
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Produksi optimum 

Produksi optimum tanaman bahan jamu ditentukan oleh faktor lingkungan 
budidaya dan teknis budidaya serta sarana produksi yang digunakan. Faktor 
lingkungan budidaya meliputi syarat pertumbuhan yang mencakup iklim, 
media tanam, dan ketinggian tempat. Teknis budidaya dan penggunaan 
sarana produksi mencakup varietas bibit yang digunakan serta persiapan 
bibit dan pembibitan, pengolahan lahan, penanaman, perawatan dan 
pemanenan. Berdasarkan Standar Prosedur Operasi yang diterbitkan oleh 
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (2004), produksi optimum 
tanaman jahe putih besar adalah 27 ton per ha, jahe putih kecil sebesar 16 
ton per ha, kunyit sekitar 18 - 21 ton per ha, dan temulawak sekitar 20 - 40 
ton per ha. 

 
Kendala Produksi 

Kendala produksi dari budidaya tanaman bahan jamu menurut tanggapan 
petani adalah faktor lingkungan terutama serangan hama penyakit dan 
mahalnya harga sarana produksi terutama pupuk dan obat-obatan. Selain itu 
secara tidak langsung faktor fluktuasi dan jaminan harga jual merupakan 
kendala bagi petani untuk meningkatkan produktivitas tanamannya.  
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5. Aspek Keuangan 

a. Jenis dan Asumsi  

Pemilihan Jenis Tanaman dan Pola Budidaya 

Jenis tanaman yang dipilih untuk usaha budidaya tanaman bahan jamu 
dibatasi pada (1) Jahe, (2) Kunyit, dan (3) Temulawak. Pemilihan ke 3 jenis 
tanaman tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa ke-3 jenis tanaman 
tersebut (1) merupakan bahan jamu yang paling banyak digunakan oleh 
Industri Tanaman Obat, (2) berpotensi sebagai komoditi ekspor, (3) jenis 
tanaman yang paling banyak diusahakan oleh petani tanaman jamu di 
wilayah penelitian. Pola budidaya yang dipilih adalah pola tumpangsari 
dengan pertimbangan seperti telah dibahas pada Bab 4.4. dan merupakan 
pola budidaya yang umum dilakukan oleh petani. Untuk meningkatkan nilai 
tambah hasil produksi tanaman bahan jamu di tingkat petani, maka produk 
yang dijual adalah bukan dalam bentuk segar akan tetapi dalam bentuk 
simplisia, yaitu bentuk irisan yang sudah dikeringkan. 

 
Asumsi 

Analisa keuangan suatu proyek terdiri dari proyeksi penerimaan dan 
pengeluaran selama periode proyek. Analisis keuangan perlu dilakukan untuk 
mengetahui gambaran mengenai pendapatan dan biaya, kemampuan 
melunasi kredit dan kelayakan proyek.  

Penyusunan analisa keuangan dalam buku ini didasarkan atas skala usaha 
dengan luas usaha tani 1 Ha untuk tanaman jahe dan masing-masing seluas 
1,5 Ha untuk tanaman kunyit dan temulawak, serta campuran ke tiga jenis 
tanaman dengan lahan seluas 3 Ha yaitu masing-masing 1 Ha untuk 
tanaman Jahe, Kunyit dan Temulawak. Kombinasi tanaman tersebut di ambil 
untuk mengurangi resiko kerugian akibat resiko serangan hama dan penyakit 
serta jatuhnya harga jual pada salah satu jenis bahan jamu.  

Walaupun menggunakan pola tumpangsari dengan tanaman palawija 
(jagung, kacang tanah, dan tanaman naungan untuk kunyit seperti pohon 
jati) analisa keuangan hanya didasarkan atas kebutuhan modal dan biaya 
untuk tanaman bahan jamu yang bersangkutan, serta pendapatan dari hasil 
produksi tanaman bahan jamu, tanpa memperhitungkan biaya dan 
pendapatan dari tanaman yang ditumpang-sarikan. Beberapa asumsi yang 
digunakan didasarkan pada hasil pengamatan lapangan, masukan dari 
instansi terkait serta referensi yang mendukung dalam penentuan parameter 
yang digunakan. Lampiran 2 menyajikan asumsi dan parameter yang 
digunakan dalam analisa keuangan. 
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Bahan jamu segar hasil panen diasumsikan hanya 85% yang diproses 
menjadi simplisia kering, sisanya sebesar 15% diasumsikan untuk kebutuhan 
bibit pada siklus penanaman berikutnya, untuk penyulaman, dan susut 
panen. Standar kebutuhan pupuk dan bibit sesuai dengan uraian yang 
dikemukakan pada Aspek Produksi, dengan perincian seperti dapat dilihat 
pada Lampiran 3.  

 

b. Biaya Investasi dan Operasional 

1. Biaya Investasi 

Biaya investasi merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pembelian aset 
tetap (fixed assets) untuk melakukan usaha budidaya tanaman bahan jamu. 
Biaya investasi yang diperlukan adalah untuk sewa lahan, rak penyemaian, 
bak pencucian, pompa air, lamporan penjemuran, gudang penyimpanan 
produk, mesin perajang, serta alat perlengkaoan budidaya. Biaya investasi 
untuk masing-masing jenis usaha budidaya tanaman jahe (1 Ha) , kunyit 
(1,5 Ha) dan temulawak (1,5 Ha) serta kombinasi ke tiga jenis tanaman (3 
Ha) masing-masing adalah Rp. 36,7 juta, Rp. 37 juta, Rp. 37 juta dan 65,1 
juta. Pada Tabel 5.1. disajikan jumlah sumber dana investasi yang berasal 
dari kredit dan modal sendiri. Perincian lebih lanjut kebutuhan biaya investasi 
disajikan pada Lampiran 4, Lampiran 5, Lampiran 6, dan Lampiran 7. 

Tabel 5.1.  
Kebutuhan Biaya Investasi Budidaya Tanaman Bahan Jamu. 

 

No Budidaya Tanaman 
Sumber Dana 

Total 
Kredit Dana Sendiri 

1 Jahe (1 ha) 23.848.500 12.841.500 36.690.000 

2 Kunyit (1,5 ha) 24.079.250 12.965.750 37.045.000 

3 Temulawak (1,5 ha) 24.079.250 12.965.750 37.045.000 

4 

Campuran jahe, 

kunyit dan temulawak 

(3 ha) 

42.362.125 22.810.375 65.172.500 

 
2. Biaya Operasional 

Kebutuhan biaya operasi selama 1 siklus produksi untuk budidaya, pasca 
panen dan pengolahan menjadi simplisia irisan kering untuk usaha budidaya 
tanaman jahe adalah sebesar Rp. 69.485.500, untuk kunyit sebesar Rp. 
49.709.500, untuk temulawak sebesar Rp. 47.373.000 dan campuran ke-3 
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komoditi tersebut sebesar Rp. 141.338.000. Biaya operasional tersebut 
digunakan untuk sarana produksi (bibit, pupuk, bahan mulsa dan obat-
obatan), upah tenaga kerja budidaya, panen dan pasca panen, karung dan 
tenaga listrik untuk penggerak mesin perajang, serta biaya tetap berupa gaji 
pengelola, penggantian pisau perajang dan biaya overhead usaha. Sebelum 
tanaman menghasilkan dan hasilnya terjual diperlukan modal kerja, yaitu 
sebesar biaya operasi selama 1 siklus produksi dikurangi dengan biaya tetap 
untuk pengelola, penggantian pisau perajang dan biaya overhead usaha. 
Kebutuhan modal kerja serta sumber pendanaannya disajikan pada Tabel 
5.2. Perincian kebutuhan biaya operasi dan modal kerja untuk masing-
masing jenis usaha disajikan pada Lampiran 8, Lampiran 9, Lampiran 10, 
dan Lampiran 11. 

Tabel 5.2.  
Kebutuhan Modal Kerja Usaha Budidaya dan Pasca Panen Tanaman Bahan 

Jamu. 
 

No Budidaya Tanaman 

Sumber Dana 

Total 
Kredit 

Dana 

Sendiri 

1 Jahe (1 ha) 35.903.075 19.332.425 55.235.500 

2 Kunyit (1,5 ha) 23.048.675 12.410.825 35.459.500 

3 Temulawak (1,5 ha) 21.529.950 11.593.050 33.123.000 

4 

Campuran jahe, 

kunyit dan 

temulawak (3 ha) 

81.144.700 43.693.300 124.838.000 

 
 

c. Sumber Pembiayaan  

Pembiayaan usaha yang bersumber dari kredit sebesar 65% dan modal 
sendiri sebesar 35% dari total kebutuhan biaya investasi dan modal kerja. 
Total kebutuhan biaya investasi dan modal kerja untuk usaha tanaman jahe 
seluas 1 Ha adalah sekitar Rp. 91,9 juta, tanaman kunyit seluas 1,5 ha 
sekitar Rp. 72,5 juta, tanaman temulawak sekitar Rp. 70, 2 juta, dan 
tanaman campuran seluas 3 ha sekitar Rp. 190 juta. Dari total kebutuhan 
biaya tersebut dengan asumsi sebesar 65% bersumber dari kredit dan 35% 
bersumber dari dana sendiri, maka perincian jumlah dana berdasarkan 
sumber pembiayaan disajikan pada Tabel 5.3.  
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Tabel 5.3.  
Sumber Pembiayaan (investasi dan modal kerja) Usaha Budidaya Tanaman 

Bahan Jamu. 
 

No Budidaya Tanaman 
Sumber Pembiayaan 

Total 
Kredit Dana Sendiri 

1 Jahe (1 ha) 59.751.575 32.173.925 91.925.500 

2 Kunyit (1,5 ha) 47.127.925 25.376.675 72.504.500 

3 Temulawak (1,5 ha) 45.609.200 24.558.800 70.168.000 

4 

Campuran jahe, 

kunyit dan 

temulawak (3 ha) 

123.506.825 65.503.675 190.010.500 

 

Jangka waktu kredit modal investasi direncanakan selama 3 (tiga) tahun dan 
modal kerja direncanakan selama 1 (satu) tahun. Bunga kredit diasumsikan 
16% per tahun dengan sistem perhitungan efektif menurun. Oleh karena 
panen hasil usaha tanaman bahan jamu ini satu tahun sekali, maka 
pembayaran angsuran pokok dan bunga baru bisa dilakukan setelah panen. 
Dengan kata lain pembayaran kredit hanya dilakukan satu kali dalam satu 
tahun, dan bukan setiap bulan. Jadwal angsuran pokok dan bunga yang 
dibayarkan setiap tahun dapat dilihat pada Lampiran 12 - 19. 

 

d. Produksi & Pendapatan 

Hasil produksi berupa rimpang tanaman jahe, kunyit dan temulawak, dan 
85% dari hasil produksi rimpang diolah menjadi irisan kering. Sebesar 15% 
dari produksi rimpang digunakan untuk bibit tanaman pada siklus produksi 
berikutnya dan penyulaman, serta karena susut panen. Rendemen dari 
rimpang segar menjadi produk simplisia irisan kering adalah 20%. Dengan 
demikian volume produksi berupa produk simplisia kering dihitung dengan 
formula: 

Volume produksi (ton) = 
Luas Usaha (Ha) x Produktivitas Rimpang (Ton/Ha) x 85 % x 20 %  

Berdasarkan asumsi produktivitas rimpang (Lampiran 2), asumsi harga 
produk dan skala usaha yang telah ditetapkan, maka volume produksi dan 
pendapatan dari budidaya ke tiga jenis tanaman bahan jamu ini dapat dilihat 
pada Tabel 5.4. Seperti yang telah dikemukakan, pendapatan ini adalah 
diluar hasil produksi tanaman yang ditumpangsarikan.  



  Bank Indonesia – Budidaya Bahan Jamu (Konvensional) 30 

Tabel 5.4.  
Perincian Hasil Produksi dan Pendapatan Budidaya 3 Jenis Tanaman Bahan 

Jamu. 

No Uraian 
Volume 

(kg) 

Harga 

(Rp/Kg) 

Total 

Pendapatan 

(Rp/Th) 

1 Jahe (1 ha) 3.910 23.000 89.930.000 

2 Kunyit (1,5 ha) 4.590 15.000 68.850.000 

3 Temulawak (1,5 ha) 5.610 12.000 67.320.000 

4 
Campuran jahe, kunyit 

dan temulawak (3 ha) 
 ..   

a Jahe (1 ha) 3.910 23.000 89.930.000 

b Kunyit (1 ha) 3.060 15.000 45.900.000 

c Temulawak (1 ha) 3.740 12.000 44.880.000 

 Sub Total   180.710.000 
 
 

e. Proyeksi Laba Rugi dan Break Even Point 

Berdasarkan asumsi parameter teknis, biaya dan harga maka proyeksi laba 
rugi dan Titik Impas usaha budidaya tanaman bahan jamu, dengan berbagai 
skenario usaha dapat dilihat pada Tabel 5.5. Perincian perhitungan laba rugi 
disajikan pada Lampiran 20, Lampiran 21, Lampiran 22, dan Lampiran 23. 
Data pada Tabel 5.5. menunjukkan bahwa pada tahun kedua dan ketiga 
usaha budidaya campuran jahe, kunyit dan temulawak seluas 3 Ha dengan 
proporsi luas usaha masing-masing 1 Ha, memberikan nominal keuntungan 
setelah pajak yang terbaik, kemudian disusul oleh budidaya jahe saja dengan 
skala usaha 1 Ha. Akan tetapi dari sisi profit on sale dan titik impas hasil 
penjualan dan volume produksi usaha budidaya jahe seluas 1 ha adalah yang 
terbaik. Artinya pada usaha budidaya jahe, usaha tidak memberikan 
keuntungan jika nilai hasil penjualan hanya Rp. 25,4 juta sedangkan untuk 
usaha budidaya campuran sudah tidak memberikan keuntungan jika nilai 
hasil penjualan sebesar Rp. 33,5 juta.  

Walaupun dengan skala usaha yang lebih besar, yaitu masing-masing 1,5 Ha 
untuk budidaya Temulawak dan Kunyit ternyata tidak memberikan 
keuntungan sebaik usaha budidaya tanaman jahe saja atau tanaman 
campuran. Pada skala usaha 1 Ha, hasil simulasi analisa finansial 
menunjukkan bahwa ke dua usaha ini merugi. Akan tetapi jika dibandingkan, 
maka usaha budidaya temulawak lebih baik dibandingkan usaha budidaya 
kunyit.  
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Tabel 5.5.  
Proyeksi Laba Rugi Per Siklus Produksi  

 

No Uraian 
Tahun 

1 2 3 

1 Tanaman Jahe (1 ha)    

 Laba setelah pajak 1.018.375 25.386.570 25.746.948 

 Profit on sales 1,13% 28,23% 28,63% 

 
Break Event Point 

(BEP) 
   

 BEP : Rupiah 36.936.762 22.406.044 22.406.044 

 Unit (%) 41,07% 24,91% 24,91% 

 Unit (kg) 10.135 6.148 6.148 

2 
Tanaman Kunyit (1,5 

ha) 
   

 Laba setelah pajak 1.547.129 5.619.363 5.983.227 

 Profit on sales 2,25% 8,69% 8,69% 

 
Break Event Point 

(BEP) 
   

 BEP : Rupiah 29.382.983 28.800.766 28.800.766 

 Unit (%) 42,68% 41,83% 41,83% 

 Unit (kg) 1.959 1.920 1.920 

3 
Tanaman Temulawak 

(1,5 ha) 
   

 Laba setelah pajak 2.439.201 6.113.638 6.477.502 

 Profit on sales 3,62% 9,08% 9,62% 

 
Break Event Point 

(BEP) 
   

 BEP : Rupiah 28.052.461 27.688.112 27.688.112 

 Unit (%) 41,67% 41,13% 41,13% 

 Unit (kg) 2.337,71 2.307,34 2.307,34 

4 Tanaman Campuran (3    
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ha) 

 Laba setelah pajak 2.044.563 33.482.881 34.123.020 

 Profit on sales 1,13% 18,53% 18,88% 

 
Break Event Point 

(BEP) 
   

 BEP : Rupiah 53.366.892 37.685.031 37.685.031 

 Unit (%) 29,53% 20,85% 20,85% 

 Unit (kg) 15.930 13.371 13.371 
 
 

f. Kelayakan Usaha  

Proyeksi Arus Kas 

Arus kas usaha budidaya untuk masing-masing jenis tanaman bahan jamu 
dan tanaman campuran dapat dilihat pada Lampiran 24 - 27. Arus kas 
menunjukkan bahwa semua usaha dengan skala usaha dan asumsi yang 
telah ditetapkan mampu mengembalikan kewajiban kepada Bank, dan setiap 
siklus produksi arus kas bersih menunjukkan nilai positif atau selama siklus 
produksi usaha budidaya tanaman bahan jamu ini tidak menunjukkan 
terjadinya defisit anggaran.  

 
Evaluasi Kelayakan Usaha 

Berdasarkan Asumsi-asumsi yang telah dikemukakan serta proyeksi aliran 
kas, indikator-indikator kelayakan usaha budidaya ketiga jenis tanaman 
bahan jamu disajikan pada Tabel 5.6. Perincian perhitungan tertuang pada 
Lampiran 24, Lampiran 25, Lampiran 26, dan Lampiran 27.  

Tabel 5.6.  
Indikator Kelayakan Usaha Budidaya Tanaman Bahan Jamu. 

 

No Budidaya NPV (16%) 
IRR 

(%) 

Net 

B/C 
PBP(Th) 

1 Jahe (1 ha) Rp 33.966.891 60,9% 1,9 1,7 

2 Kunyit (1,5 ha) Rp 5.227.757 24,5% 1,1 2,5 

3 Temulawak (1,5 ha) Rp 6.471.293 26,4% 1,2 2,4 

4 Campuran Jahe, Rp 46.866.439 53,5% 1,7 1,7 
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Kunyit dan 

Temulawak (3 ha) 
 

Tabel 5.6. menunjukkan bahwa usaha budidaya untuk masing jenis tanaman 
jahe dengan skala usaha 1 Ha, kunyit dan temulawak dengan skala usaha 
masing-masing 1,5 Ha, serta campuran ketiga komoditi tersebut dengan 
skala usaha 3 Ha dengan komposisi masing-masing 1 Ha adalah layak secara 
finansial. Modal investasi yang ditanamkan untuk usaha ini diperkirakan 
sudah kembali kurang dari masa pengembalian kredit investasi (3 tahun), 
demikian juga tingkat manfaat usaha yang diperoleh jauh melampaui tingkat 
suku bunga yang ditetapkan (16 %), serta rasio B/C bersih lebih besar dari 
1. Usaha yang memberikan prospek kelayakan terbaik dari sisi indikator 
kelayakan net present value adalah pola usaha budidaya campuran dengan 
skala usaha 3 Ha. Akan tetapi dari sisi indikator IRR, rasio B/C bersih dan 
masa pengembalian modal adalah usaha budidaya jahe seluas 1 Ha.  

Apabila hanya diusahakan satu jenis tanaman saja, maka diantara usaha 
budidaya tanaman jahe saja, temulawak saja atau kunyit saja, maka usaha 
tanaman jahe seluas 1 Ha menunjukkan indikator kelayakan usaha yang 
terbaik, kemudian temulawak seluas 1,5 Ha dan kunyit seluas 1,5 ha. 

 

g. Analisis Sensivitas 

Analisa sensitivitas usaha dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 
perubahan biaya produksi atau pendapatan menyebabkan usaha budidaya 
tanaman bahan jamu ini menjadi tidak layak. Yang dimaksud dengan biaya 
produksi disini adalah biaya operasional tidak tetap, yaitu total biaya operasi 
dikurangi biaya tetap. Hasil analisis sensitivitas ini disajikan pada Tabel 5.7. 
Perincian perhitungan tertuang pada Lampiran 28 sampai dengan Lampiran 
43. 

Berdasarkan hasil analisis dengan parameter perubahan pendapatan dan 
biaya produksi, ternyata semua usaha lebih sensitif dengan perubahan 
penurunan pendapatan produk dibandingkan dengan perubahan kenaikan 
biaya produksi. Usaha yang mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi 
terhadap perubahan pendapatan dan biaya produksi adalah tanaman kunyit 
seluas 1,5 Ha. Untuk tanaman kunyit ini, usaha akan menjadi tidak layak jika 
terjadi penurunan pendapatan sebesar 4% atau kenaikan biaya produksi 
sebesar 7%. Usaha budidaya tanaman temulawak seluas 1,5 ha juga relatif 
sangat sensitif, karena dengan penurunan pendapatan sebesar 5% dan 
kenaikan biaya produksi sebesar 9% saja, usaha sudah tidak layak.  

Usaha yang mempunyai tingkat sensitivitas yang rendah adalah budidaya 
tanaman jahe seluas 1 Ha. Untuk tanaman jahe ini, usaha akan menjadi 
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tidak layak jika terjadi penurunan pendapatan sebesar 17% atau kenaikan 
biaya produksi sebesar 28%. Usaha dengan pola tanaman campuran jahe, 
kunyit dan temulawak masing-masing seluas 1 Ha relatif lebih sensitif 
terhadap perubahan pendapatan produk dan biaya produksi dibandingkan 
dengan usaha tanaman jahe saja. Pada pola campuran ini, usaha menjadi 
tidak layak jika terjadi penurunan pendapatan produk sebesar 12% atau 
kenaikan biaya produksi sebesar 17%. 

Tabel 5.7.  
Analisa Sensitivitas Kelayakan Usaha Budidaya Tanaman Bahan Jamu. 

 

No Uraian NPV (16%) 
IRR 

(%) 

Net 

B/C 
PBP(Th) 

1 Tanaman Jahe (1 ha) 

 Batas Kritis Layak     

 
Pendapatan turun 

16% 
Rp 1.651.235 18,3% 1,05 2,77 

 
Biaya produksi naik 

27% 
Rp 472.626 16,7% 1,01 2,86 

 
Batas Kritis 

TidakLayak 
    

 
Pendapatan turun 

17% 
- Rp 368.493 15,5% 0,99 2,88 

 
Biaya produksi naik 

27% 
- Rp 767.902 14,9% 0,98 2,90 

      

2 Tanaman Kunyit (1,5 ha) 

 Batas Kritis Layak     

 Pendapatan turun 3% Rp 588.872 17,0% 1,02 2,81 

 
Biaya produksi naik 

6% 
Rp 449.470 16,7% 1,01 2,82 

 
Batas Kritis 

TidakLayak 
    

 
Pendapatan turun 4 

% 
- Rp 957.423 14,4% 0,97 2,94 
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Biaya produksi naik 

7% 
- Rp 346.912 15,4% 0,99 2,89 

      

3 Tanaman Temulawak (1,5 ha) 

 Batas Kritis Layak     

 
Pendapatan turun 4 

% 
Rp 423.561 16,7% 1,01 2,82 

 
Biaya produksi naik 

8% 
Rp 520.045 16,9% 1,01 2,82 

 
Batas Kritis Tidak 

Layak 
    

 
Pendapatan turun 5 

% 

- Rp 

1.088.372 
14,2% 0,97 2,95 

 
Biaya produksi naik 

9% 
- Rp 223.861 15,6% 0,99 2,88 

      

4 Tanaman Campuran Jahe, Kunyit dan Temulawak ( 3 ha) 

 Batas Kritis Layak     

 
Pendapatan turun 11 

% 
Rp 2.222.422 17,9% 1,03 2,78 

 
Biaya produksi naik 

16% 
Rp 2.006.862 17,7% 1,03 2,79 

 
Batas Kritis Tidak 

Layak 
    

 
Pendapatan turun 12 

% 

-Rp 

1.836.125 
14,4% 0,97 2,93 

 
Biaya produksi naik 

17% 
-Rp 796.862 15,3% 0,99 2,89 
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6. Aspek Sosial Ekonomi dan Dampak Lingkungan 

a. Aspek Sosial Ekonomi 

Dilihat dari aspek ekonomi dan sosial, usaha budidaya tanaman bahan jamu 
memiliki dampak yang positif. Karena menguntungkan, maka secara 
langsung usaha budidaya tanaman bahan jamu ini memberikan tambahan 
atau peningkatan pendapatan kepada petani. Tergantung kepada pola usaha 
yang dipilih, usaha budidaya tanaman bahan jamu menyerap tenaga kerja 
sekitar 839 sampai 2.403 HOK (Hari Orang Kerja) per tahun, dan 
memberikan total penghasilan kepada pekerja sekitar Rp. 15,1 sampai 
dengan Rp. 43,3 juta per tahun. Usaha ini juga memberikan dampak 
terhadap tumbuhnya usaha baru berupa pedagang simplisia dan usaha jamu. 
Adanya pengembangan usaha ini juga memberikan kontribusi terhadap 
pendapatan daerah, berupa pajak dan retribusi daerah. Dalam 1 tahun usaha 
ini memberikan kontribusi pajak sekitar Rp. 4 sampai Rp. 6 juta. 

 
b. Dampak Lingkungan 

Usaha budidaya tanaman bahan jamu ini hanya menghasilkan limbah padat 
berupa batang dan daun dari tanaman serta air kotor dari proses pencucian 
rimpang. Akan tetapi limbah padat tidak memberikan dampak negatif 
terhadap lingkungan karena bersifat degradable dan dapat dimanfaatkan 
sebagai pupuk hijau. Penggunaan pupuk kimia yang relatif sedikit 
dibandingkan pupuk kandang maka usaha ini relatif tidak memberikan 
dampak yang negatif terhadap lingkungan. Pengembangan usaha ini 
dikaitkan dengan program konservasi lahan di daerah DAS mempunyai 
dampak positif terhadap lingkungan. 
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7. Penutup 
 

a. Kesimpulan 

1. Hasil kajian di lokasi penelitian menyimpulkan bahwa usaha budidaya 
tanaman bahan jamu masih merupakan usaha sampingan yang 
dilakukan dengan pola tumpangsari dengan teknologi budidaya yang 
masih belum optimal, dan diusahakan pada lahan pekarangan atau 
tegalan. Tingkat produktivitas hasil masih rendah dan oleh petani 
produsen masih dijual dalam bentuk segar. Jenis tanaman jahe, kunyit 
dan temulawak merupakan jenis tanaman yang paling banyak 
dibudidayakan, dan produk rimpang atau simplisia ke tiga jenis 
tanaman ini merupakan simplisia yang paling banyak digunakan oleh 
Industri Obat Tradisional. Penjualan hasil produksi dilakukan kepada 
pedagang pengumpul tingkat desa dan sampai ke pihak pengguna 
yaitu industri obat tradisional melalui rantai tataniaga yang cukup 
panjang. Belum ada skim kredit yang khusus digunakan untuk usaha 
budidaya tanaman bahan jamu ini.  

2. Usaha budidaya tanaman bahan jamu masih mempunyai prospek 
untuk dikembangkan karena teknologi budidaya dan pasca panennya 
sudah tersedia serta mempunyai kecenderungan permintaan hasil 
olahannya yaitu jamu atau obat tradisional yang meningkat. Produk 
rimpang segar atau simplisia merupakan produk ekspor yang juga 
menunjukkan kecenderungan permintaan yang meningkat.  

3. Usaha budidaya tanaman jahe seluas 1 ha, kunyit dan temulawak 
masing-masing seluas 1,5 Ha, dan budidaya campuran ketiga jenis 
tanaman tersebut seluas 3 Ha adalah menguntungkan dengan rasio 
keuntungan terhadap nilai penjualan pada tahun pertama masing-
masing sebesar 1,13%, 2,25%, 3,62%, dan 1,13%. Pada tahun ke 
dua rasio keuntungan terhadap nilai penjualan meningkat menjadi 
masing-masing sebesar 28,23%, 8,16%, 9,08% dan 18,53%. Kriteria 
kelayakan finansial dengan kriteria NPV, IRR, Net B/C dan Lama 
Pengembalian Modal (PBP atau Pay Back Period) menunjukkan bahwa 
selama 3 tahun produksi sesuai dengan masa pengembalian kredit 
investasi dan tingkat suku bunga 16% usaha budidaya ini layak 
dilaksanakan dengan perincian sebagai berikut:  

a. Tanaman Jahe seluas 1 Ha: NPV Rp. 33.966.891, IRR 60,9%, 
Net B/C 1,9 dan PBP 1,7 tahun.  

b. Tanaman Kunyit seluas 1,5 Ha: NPV Rp. 5.227.757, IRR 24,5%, 
Net B/C 1,1 dan PBP 2,5 tahun.  

c. Tanaman Temulawak seluas 1,5 Ha: NPV Rp. 6.471.293, IRR 
26,4%, Net B/C 1,2 dan PBP 2,4 tahun  
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d. Tanaman campuran seluas 3 Ha dengan komposisi Jahe, Kunyit 
dan Temulawak masing-masing 1 Ha: NPV Rp. 46.866.439, IRR 
53,5%, Net B/C 1,7 dan PBP 1,7 tahun.  

4. Usaha budidaya tanaman kunyit dan temulawak sangat sensitif 
terhadap penurunan Pendapatan dan kenaikan biaya operasi. 
Penurunan pendapatan sebesar 4% untuk kunyit dan 5% untuk 
temulawak, serta kenaikan biaya produksi sebesar 7% (kunyit) dan 
9% (temulawak) menyebabkan usaha ini sudah tidak layak. Usaha 
budidaya tanaman jahe saja atau campuran ke tiga komoditi tersebut, 
relatif ”aman” terhadap penurunan pendapatan dan biaya produksi. 
Usaha tanaman jahe masih layak walaupun terjadi penurunan 
pendapatan dan kenaikan biaya produksi masing-masing sebesar 16% 
dan 27%. Penurunan pendapatan sebesar 11% dan kenaikan biaya 
produksi sebesar 16% tidak menyebabkan usaha budidaya tanaman 
campuran jahe, kunyit dan temulawak menjadi tidak layak.  

5. Modal yang dibutuhkan untuk usaha budidaya seperti yang disebutkan 
pada butir (3) yang mencakup modal investasi dan modal kerja untuk 
biaya operasi selama 1 siklus produksi adalah sebagai berikut:  

a. Tanaman Jahe seluas 1 Ha sebesar Rp. 91.925.500  
b. Tanaman Kunyit seluas 1,5 Ha sebesar Rp. 72.504.500.  
c. Tanaman Temulawak seluas 1,5 Ha sebesar Rp. 70.168.000  
d. Tanaman campuran Jahe, Kunyit dan Temulawak dengan total 

luas 3 Ha adalah sebesar Rp. 190.010.500.  

Apabila 65% dari kebutuhan modal tersebut adalah kredit dengan suku 
bunga 16% per tahun, maka analisa cash flow menyimpulkan bahwa kredit 
tersebut dapat dilunasi pada waktunya dan selama umur proyek yang 
diperhitungkan (3 tahun) usaha ini tidak mengalami defisit keuangan. 

6. Pengembangan usaha bahan jamu memberikan manfaat yang positif 
dari aspek sosial ekonomi, antara lain berupa penyerapan tenaga kerja 
sehingga mengurangi tingkat pengangguran, serta usaha ini tidak 
menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan. 
Pengembangan usaha ini dapat dikaitkan dengan program konservasi 
lahan di daerah DAS sehingga memberi dampak positif terhadap 
lingkungan.  

7. Faktor kritis untuk usaha budidaya tanaman bahan jamu ini adalah 
serangan hama penyakit selama pertumbuhan, khususnya penyakit 
layu, fluktuasi Pendapatan produk di tingkat petani dan praktek 
budidaya dan pasca panen yang tidak sesuai dengan standar yang 
dianjurkan.  
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b. Saran 

1. Berdasarkan kondisi lahan, agrokilimat dan persyaratan tumbuh, 
prospek pasar, tingkat teknologi proses, dan aspek finansial, usaha 
budidaya tanaman bahan jamu layak untuk dibiayai.  

2. Kelompok petani tanaman obat yang sudah terbentuk perlu 
diberdayakan dan memperoleh pembinaan yang lebih intensif dari 
instansi terkait untuk meningkatkan keterampilan dan pengelolaan 
usaha budidaya /pasca panen dan pemasaran.  

3. Bentuk-bentuk kemitraan dengan pengusaha Industri Obat Tradisional 
perlu dikembangkan atau lebih diintensifkan dengan tetap mengacu 
kepada prinsip-prinsip kemitraan yang saling menguntungkan, 
keterbukaan, dan kesetaraan.  
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