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ABSTRAK 

 

Jamu adalah ramuan herbal tradisional Indonesia yang terbuat dari tanaman 

obat. Masyarakat meyakini bahwa meminum jamu dapat menjaga kesehatan dan 

tidak memiliki efek samping karena 100% terbuat dari bahan-bahan alami. Seiring 

perkembangan teknologi medis dan obat-obatan, masyarakat modern semakin 

meragukan khasiat jamu karena dianggap tidak memiliki bukti ilmiah. Hal ini 

karena informasi mengenai jamu yang telah teruji tidak menyebar dengan baik di 

kalangan masyarakat, sehingga persepsi negatif tentang jamu masih ada hingga 

sekarang. Ini menjadi alasan perlunya sebuah media yang memuat informasi jamu 

secara tepat dan lengkap. Dibuatlah buku ensiklopedia dengan judul “Jamu, 

Racikan Herbal Milik Indonesia” yang memuat konten perkembangan jamu 

tradisional hingga menjadi obat herbal modern saat ini. 

Metode riset yang digunakan adalah etnografi desain untuk mengetahui 

perilaku target audiens dan gambaran lingkungan sekitarnya sebagai referensi 

visual, depth interview dan observasi untuk memperoleh data konten buku, serta 

literature review sebagai landasan teori baik dalam visualisasi maupun 

penyusunan konten buku. Hasil analisa riset tersebut kemudian dijadikan sebagai 

acuan dalam pembuatan konsep desain pada perancangan ini. 

Buku ensiklopedia berkonsep tradisional khas Indonesia ini divisualisasikan 

dengan teknik ilustrasi digital bergaya 90-an. Dibuatnya buku ensiklopedia 

ilustrasi tentang jamu tradisional Jawa ini diharapkan mampu mengenalkan Jamu 

tradisional Jawa kepada masyarakat sebagai obat herbal khas Indonesia yang 

aman, teruji, memiliki khasiat nyata, dan mudah dibuat sendiri di rumah. 

 

Kata Kunci: Buku Ensiklopedia, Jamu Tradisional, Obat Herbal, Buku 

Ilustrasi 
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ABSTRACT 

 

 Jamu is a Indonesian traditional herbal medicine made from medicinal 

plants. People believe that drinking jamu can maintain health and fitness, and 

have no side effects because it is made from 100% natural ingredients. Along with 

the development of modern drugs and medical technology, people nowadays is 

began to doubt in efficacy of jamu because it is considered to have no scientific 

evidence. This is because the information about jamu that has been tested did not 

spread well among the society, so negative perceptions about jamu still exist until 

today. This is the reason why a media that contains herbal information accurately 

and completely is needed. The encyclopedia book entitled "Jamu, Racikan Herbal 

Milik Indonesia" is made, which contains the information of the traditional Jamu 

development to be a modern herbal medicine today. 

The research method used is design ethnography to know the behavior of 

audience target and to observe the surrounding environment as a visual reference, 

depth interview and observation to obtain the book content data, as well as the 

literature review as the theoretical basis both in visualization and book content. 

The results of the research analysis is used as a reference in the concept drafting 

on this design project. 

This encyclopedia use traditional Indonesian concept and visualized by 

digital illustration technique in with 90's style. This illustrated encyclopedia book 

of Javanese traditional jamu is made to introduce Jamu as Indonesian traditional 

herbal medicine to the society as a safe, clinically tested, has a real efficacy, and 

easy to make medicine.  

 

Keywords: Encyclopedia Book, Traditional Medicine, Herbal Medicine, 

Illustration Book 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Jamu adalah ramuan herbal tradisional asli Indonesia yang terbuat dari 

bagian-bagian tumbuhan, seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. 

Budaya minum jamu telah ada di masyarakat jawa sejak abad ke-8. Ini dibuktikan 

melalui adanya penemuan relief pada dinding Candi Borobudur yang 

menggambarkan orang sedang menghancurkan bahan-bahan untuk pembuatan 

jamu di bawah pohon Kalpataru (Tilaar, 2010). 

Dr. Martha Tilaar mengemukakan bahwa tanaman obat memiliki cara kerja 

dan efektifitas yang berbeda dari produk obat kimia sintetis. Tanaman obat 

mendukung sel-sel hidup dalam tubuh sehingga dapat mendorong produksi 

antibodi sendiri untuk menyembunuhkan suatu penyakit (Tilaar, 2010). Berbeda 

dengan obat-obatan kimia sintetis yang zatnya bekerja secara langsung 

membunuh sumber penyakit. Hal ini didukung oleh Tofan Aries Mana, Apoteker 

di Klinik Saintifikasi Jamu B2P2TOOT, dengan mengatakan bahwa jamu menjadi 

obat alternatif yang aman karena jamu sendiri sebenarnya adalah makanan yang 

memiliki efek obat sehingga efek sampingnya relatif kecil.  

Indonesia memiliki ribuan jenis tumbuhan obat, sehingga jamu dapat 

menjadi solusi tepat untuk menjaga kesehatan masyarakat. Jamu adalah sistem 

pengobatan yang telah menjadi kekayaan dan warisan budaya Indonesia karena 

bahan-bahannya yang murah dan dekat dengan masyarakat itu sendiri. Masyarakat 

yang masih menjaga budaya tersebut hingga sekarang terbiasa meminum jamu 

setiap hari untuk menjaga kesehatan dan kebugaran, bahkan ketika tidak memiliki 

keluhan kesehatan apapun. Budaya ini terus terjaga di dalam keluarga dan 

menurun ke anak-cucu menjadi suatu kebiasaan. 

Seiring perkembangan teknologi medis dan obat, masyarakat kini beralih 

menggunakan obat kimia sintetis karena telah terbukti secara ilmiah dan memiliki 

khasiat nyata daripada mengonsumsi jamu yang menurut mereka tidak memiliki 
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bukti ilmiah dapat menyembuhkan suatu penyakit. Hal ini disebabkan karena 

pengetahuan akan penelitian dan saintifikasi jamu masih belum tersebar luas di 

kalangan masyarakat. Ulah oknum tidak bertanggung jawab yang seringkali 

mencampurkan jamu dengan Bahan Kimia Obat (BKO) juga turut memperburuk 

persepsi masyarakat tentang jamu, karena BKO lah yang memberi efek buruk 

pada kesehatan manusia, bukan jamu itu sendiri. 

Pencampuran jamu dengan bahan kimia maupun obat-obatan lain juga 

sangat dilarang karena dapat menimbulkan reaksi kimia tertentu yang 

membahayakan kesehatan konsumen. BKO (Bahan Kimia Obat) seringkali 

ditambahkan ke dalam jamu oleh oknum-oknum pedagang tidak bertanggung-

jawab dengan maksud agar jamu lebih cepat memberikan efek pada tubuh 

konsumen. Pada November 2013, BPOM mengumumkan daftar 59 jamu 

berbahaya yang mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) yang beredar di pasaran1. 

Adanya temuan jamu dengan kandungan BKO tersebut membuat konsumen setia 

jamu tradisional harus semakin waspada dalam memilih produk jamu yang akan 

dikonsumsi. Pencampuran BKO pada jamu sangat berbahaya karena walaupun 

efek penyembuhannya segera terasa, tetapi dapat menimbulkan efek samping 

yang serius. Efek jamu yang ditambah BKO mulai dari mual, diare, pusing, sakit 

kepala, gangguan penglihatan, nyeri dada sampai pada kerusakan organ tubuh 

yang parah seperti kerusakan hati, gagal ginjal, jantung, bahkan sampai 

menyebabkan kematian (Usia, 2010). 

Grafik di bawah ini memaparkan jumlah rumah tangga di Indonesia yang 

memanfaatkan Yankestrad (Pelayanan Kesehatan Tradisional) pada tahun 2013 

(Kemenkes RI, 2013): 

                                                             
1http://health.liputan6.com/read/740852/daftar-59-jamu-mengandung-bahan-kimia-obat-berbahaya 
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Bagan 1. 1. Proporsi rumah tangga yang memanfaatkan Yankestrad dalam 1 tahun 

terakhir dan jenis Yankestrad yang dimanfaatkan 

Sumber: Badan Litbang Kesehatan 2013 

 

Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa proporsi masyarakat Indonesia 

yang menggunakan Yankestrad adalah 30,4% dari 294.962 rumah tangga yang 

disurvey. Angka ini belum dikelompokkan secara spesifik menurut jenis 

Yankestrad apa yang digunakan. Dan persentase rumah tangga yang 

menggunakan Yankestrad jenis ramuan atau jamu hanya berjumlah 49% dari 

30,4 %. Itu artinya, secara keseluruhan pemanfaatan Yankestrad jenis jamu di 

Indonesia pada tahun 2013 hanya berjumlah 14,9% dari total 294.962 rumah 

tangga yang disurvey. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan hasil 

Riskesdas tahun 2010 (Kemenkes RI, 2010), yaitu sebanyak 59,12% dari 177.926 

responden mengonsumsi jamu sebagai obat. Penurunan angka konsumen jamu ini 

bisa jadi disebabkan karena citra buruk jamu yang saat ini banyak beredar di 

masyarakat. 

Meskipun khasiat jamu telah terbukti melalui data empiris, yaitu 

pengalaman masyarakat dan bukti kesembuhan secara langsung, namun, jamu 

tetap harus memiliki bukti ilmiah agar diakui oleh otoritas medis. Pada tahun 

2010, Permenkes 003/PERMEN/I/2010 mengenai Saintifikasi Jamu dalam 

penelitian berbasis pelayanan diterbitkan. Di tahun yang sama, dilakukan 
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pemetaan dokter praktik jamu se-Jawa dan Bali, diperoleh sebanyak 76,9% dari 

total 159 dokter melakukan praktik dengan obat tradisional atau jamu sebagai 

alternatif maupun komplementer pengobatan (Andriati dan Wahyudi, 2016). 

Dengan dilakukannya saintifikasi jamu, maka manfaat jamu telah terbukti dan 

diakui medis. 

Fungsi jamu yang sebagai obat membuat diperlukannya resep dengan 

takaran yang tepat dalam pembuatannya. Sedangkan resep jamu, terutama jamu 

rebusan, yang beredar di masyarakat saat ini pada umumnya merupakan resep 

turun-temurun dari keluarga dan menggunakan satuan ukur yang tidak baku, 

seperti 1 ruas rimpang, 3 helai daun, dan 1 buah batang, yang mana masing-

masing bagian tumbuhan memiliki besar yang berbeda-beda. Pembuatan jamu 

tanpa dosis yang tepat dapat berbahaya, karena menurut teori Paracelsus, dosis 

adalah yang menyebabkan racun (Handoyo, 2014). Dengan kata lain, dosis yang 

tidak tepat bisa saja menciptakan ramuan dengan reaksi yang berbeda. Jamu 

dengan dosis yang benar dapat sangat bermanfaat bagi tubuh, namun sebaliknya 

akan berubah menjadi racun apabila dosis yang digunakan dalam pembuatan 

maupun konsumsi jamu tidak sesuai dengan aturan yang dianjurkan. 

Bahan baku, kebersihan, dan standarisasi proses pembuatannya adalah 

faktor terpenting yang harus diperhatikan dalam memilih dan mengonsumsi suatu 

produk jamu. Dengan ketidak-pastian keamanan jamu yang beredar di pasaran, 

cara mengonsumsi jamu yang paling aman dan sehat adalah dengan membuatnya 

sendiri. Resep dengan dosis yang tepat pun diperlukan untuk memandu 

masyarakat dalam pembuatan jamu di rumah. 

Media edukatif mengenai jamu dan khasiatnya diperlukan untuk mengubah 

persepsi negatif terhadap jamu dan mengedukasi masyarakat bahwa jamu dapat 

diperhitungkan sebagai pengobatan alternatif yang lebih sehat dari obat-obatan 

kimia sintetis. Hingga sekarang, berbagai judul buku mengenai jamu telah 

diterbitkan. Beberapa yang mengulas secara lengkap dan mendalam adalah buku 

yang berjudul “Jamu, The Ancient Indonesian Art of Herbal Healing” karya 

seorang jurnalis asal Irlandia, Susan-Jane Beers, dan “The Green Science of Jamu” 

karya Dr. Martha Tilaar. Kedua buku ini mengulas jamu secara mendalam, mulai 



5 
 

dari sejarah jamu di Indonesia, aspek sosial-budaya hingga spiritual dalam 

pengobatan menggunakan jamu, kajian tanaman-tanaman obat bahan baku jamu, 

hingga resep-resep jamu sederhana untuk kehidupan sehari-hari. Kedua buku ini 

cenderung tekstual, meskipun ada beberapa bagian yang menggunakan foto 

sebagai visualisasi konten. 

Buku ensiklopedia menjadi media yang tepat untuk mengulas tentang Jamu 

secara mendalam. Buku ensiklopedia adalah buku yang membahas suatu obyek 

secara runtut, baik dari alur konten yang ditata sedemikian rupa hingga 

menghasilkan pembahasan yang urut atau dari penataan konten yang sesuai abjad. 

Adanya kajian tanaman obat yang disertai dengan foto tanaman dan ilustrasi 

untuk memudahkan identifikasi tanaman obat bagi masyarakat awam, serta resep 

jamu dengan takaran yang lebih universal (kilogram, gram, liter, dsb) menjadi 

poin yang diunggulkan di dalam buku ensiklopedia ilustrasi jamu ini. Ilustrasi 

penting sebagai penggambaran konten yang tidak bisa didapat dari sebuah foto 

(seperti kejadian-kejadian di masa lalu, pembelahan bagian tanaman tertentu, dan 

sebagainya) agar pesan lebih dimengerti oleh pembaca. Hal ini disebabkan 

efektivitas indera manusia untuk menerima rangsangan paling besar adalah pada 

indera penglihatan yakni sebesar 83% (Prasetyo, 2006). Media buku ensiklopedia 

ilustrasi tentang jamu dapat memudahkan masyarakat dalam mengenal dan 

mempelajari jamu, serta menjadi panduan dalam membuat jamu untuk mengobati 

penyakit-penyakit ringan sehari-hari di rumah, sehingga budaya minum jamu di 

Indonesia dapat terus lestari dan memberi manfaat kesehatan pada pembacanya. 

 

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan fenomena yang ada, maka ditemukan beberapa identifikasi 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Persepsi negatif terkait konsumsi jamu yang ada di masyarakat ditimbulkan 

oleh anggapan bahwa jamu sebagai obat tradisional adalah obat yang kuno dan 

tidak memiliki bukti ilmiah, sehingga masyarakat modern meragukan 

khasiatnya. 
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2. Adanya mitos di masyarakat bahwa jamu memiliki efek negatif terhadap 

kesehatan dan tidak boleh dikonsumsi setiap hari.  

3. Adanya temuan-temuan jamu palsu berbahaya dengan kandungan Bahan Kimia 

Obat (BKO) membuat konsumen setia jamu harus lebih waspada dan lebih 

mengenali jamu yang aman atau berbahaya. 

 

1.3. BATASAN MASALAH 

Batasan masalah diperlukan untuk membatasi pembahasan pada penelitian 

agar tidak terlalu meluas dan terfokus pada yang telah dijabarkan di latar belakang 

dan identifikasi masalah sebelumnya. Batasan masalah tersebut adalah: 

1. Perancangan ini untuk menyelesaikan masalah terkait eksistensi jamu sebagai 

obat herbal khas Indonesia, seperti meluruskan persepsi negatif tentang jamu 

dan mengenalkan tanaman obat beserta resep pembuatan jamu melalui media 

buku ensiklopedia ilustrasi. 

2. Buku ensiklopedia sebagai media yang dapat memberi informasi secara 

lengkap dan runut, sedangkan visualisasi dalam bentuk ilustrasi bertujuan 

untuk menjelaskan konten-konten di dalam buku dan menjabarkan informasi 

yang tidak bisa didapatkan dari foto. 

3. Objek perancangan terfokus pada informasi sejarah perkembangan jamu di 

Indonesia, jamu sebagai kebudayaan, jamu dalam pandangan farmakologi, 

pengenalan tanaman obat bahan baku jamu, serta resep-resep jamu sederhana 

yang dapat dibuat di rumah. 

4. Studi kasus untuk perancangan ini yaitu perempuan dengan usia 22-30 tahun 

yang telah berkeluarga dan tinggal di kota besar seperti Surabaya.  

 

1.4. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan permasalahan yang disebut di atas, maka rumusan masalah 

dalam pengerjaan perancangan ini adalah “Bagaimana Merancang Buku 

Ensiklopedia Ilustrasi Jamu Tradisional Jawa untuk Mengenalkan Obat Herbal 

Khas Indonesia kepada Masyarakat?” 
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1.5. TUJUAN 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dalam perancangan buku 

visual jamu ini adalah: 

1. Memberi sarana dalam mempelajari jamu sehingga masyarakat mengetahui 

bahwa jamu adalah obat herbal yang aman dan memiliki data ilmiah atas klaim 

khasiatnya. 

2. Meluruskan mitos-mitos negatif terkait jamu yang beredar di masyarakat 

dengan memberikan cara konsumsi jamu yang baik dan benar serta 

mengenalkan perbedaan jamu asli dan yang telah tercampur BKO. 

3. Memberi resep dan panduan dalam meracik jamu dengan takaran yang tepat, 

karena cara paling aman dan higienis dalam mengonsumsi jamu adalah dengan 

membuatnya sendiri di rumah. 

 

1.6. MANFAAT PERANCANGAN 

Perancangan ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang 

dipaparkan pada identifikasi masalah sebelumnya, dan memberikan manfaat lebih 

spesifik kepada: 

1. Praktis 

Buku ini dapat membantu mengenalkan jamu sebagai obat herbal khas 

Indonesia kepada masyarakat Jawa, serta mendukung pelestarian budaya 

minum jamu sebagai warisan budaya Indonesia. 

2. Teoritis 

Manfaat teoritis buku ini yaitu dapat digunakan sebagai bahan acuan 

perancangan berikutnya, untuk kemudian dikembangkan kembali menjadi 

media yang lebih inovatif dan efektif. 

 

1.7. RUANG LINGKUP 

1.7.1. Luaran 

Hasil luaran berupa media komunikasi visual berupa buku 

ensiklopedia ilustrasi yang berisi informasi lengkap mengenai jamu untuk 

target segmen perempuan berusia 22-30 tahun. Dipilihnya target segmen ini 
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karena perempuan terutama seorang ibu memiliki naluri untuk menjaga 

keluarganya agar selalu sehat dan aman. Selain itu, berdasarkan data 

observasi dan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan beberapa 

pedagang jamu, konsumen produk jamu mereka mayoritas adalah ibu-ibu. 

Buku ensiklopedia ilustrasi Jamu memiliki konten kumpulan resep jamu 

untuk berbagai penyakit ringan sehari-hari, sehingga dapat dijadikan panduan 

dalam membuat jamu sebagai alternatif pengobatan di rumah. 

 

1.7.2. Lingkup Penelitian 

Studi yang dilakukan untuk mendukung perancangan ini adalah:  

1. Studi Eksisting 

a. Analisa buku-buku tentang jamu dan obat herbal di Indonesia yang 

telah diterbitkan sebelumnya. 

b. Analisa media-media informasi tentang jamu yang telah dikeluarkan 

oleh badan-badan penelitian jamu sebelumnya, seperti Balai Besar 

Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional 

Tawangmangu, atau Materia Medica Batu. 

2. Studi Literatur 

a. Studi mengenai jamu dan obat herbal yang ada di Indonesia, meliputi 

bahan jamu, khasiat jamu, jenis jamu, saintifikasi jamu, hingga proses 

pembuatan jamu rumahan dengan dosis yang tepat. 

b. Studi elemen visual untuk buku, seperti layouting, tipografi, gaya 

penulisan, dan pengilustrasian konten. 

3. Riset Konten dan Target Audiens 

a. Depth interview dengan apoteker dari B2P2TOOT Tawangmangu dan 

Materia Medica Batu. 

b. Observasi pada daerah pemasaran jamu tradisional di kota Surabaya 

dan Solo 

c. Riset tanggapan target audiens terhadap media buku ensiklopedia 

ilustrasi tentang jamu. 
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1.8. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I Pendahuluan 

Membahas tentang latar belakang fenomena yang mendasari 

dilakukannya perancangan buku ensiklopedia ilustrasi jamu untuk perempuan 

berusia 22-30 tahun, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, dan sistematika 

penulisan laporan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Membahas teori-teori yang digunakan sebagai literatur untuk mencapai 

tujuan dan mendukung penyelesaian masalah, yaitu teori tentang pengobatan 

melalui jamu, cara penulisan buku, dan teori elemen visual seperti warna, grid, 

layout, tipografi, serta ilustrasi. 

 

BAB III Metode Penelitian 

Memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam perancangan 

seperti kuisioner, observasi, depth interview, dan participatoryresearch, 

menguraikan komponen-komponen penunjang penelitian atau rencana alat 

bantu penelitian yang digunakan untuk mendalami permasalahan, kebutuhan 

target audiens, dan menganalisa data hasil penelitian yang telah dilakukan. 

BAB IV Konsep Desain 

Membahas konsep desain dan strategi visual berdasarkan masalah, 

tujuan, dan target audiens. “Jamu Tradisional Jawa” adalah konsep 

perancangan yang dijadikan acuan dalam desain perancangan buku 

ensiklopedi visual ini. Konsep tersebut akan diaplikasikan dalam pemilihan 

konten, warna, layout, tipografi, dan gaya gambar. Pada bab ini juga akan 

dijelaskan proses desain, mulai dari braindstorming konsep, sketsa awal 

desain, pembuatan beberapa alternatif desain, hingga desain final. 

BAB V Implementasi Desain 

Implementasi desain adalah penerapan konsep desain ke halaman-

halaman buku ensiklopedia ilustrasi jamu tradisional Jawa. Pada bab ini akan 
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dijelaskan pengaplikasiannya dalam halaman-halaman buku sesuai dengan 

konsep yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumya. 

BAB VI Kesimpulan dan Saran 

Berisi tentang kesimpulan dari perancangan buku ensiklopedia ilustrasi 

jamu tradisional Jawa sebagai solusi terhadap permasalahan yang ditemukan, 

dan saran yang diberikan oleh peneliti untuk pembuatan perancangan sejenis 

ke depannya sebagai pemikiran atas keterbatasan yang dilakukan 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. TINJAUAN SUBYEK DESAIN 

2.1.1. Jamu Tradisional 

Jamu adalah ramuan herbal tradisional asli Indonesia yang terbuat dari 

bagian-bagian tumbuhan, seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. 

Jamu tradisional dipercaya sebagai obat herbal yang tidak memiliki efek 

samping apapun karena terbuat dari bahan yang 100% alami. Telah ada di 

Indonesia sejak jaman dahulu dan menjadi bagian dari kebudayaan 

masyarakat karena jamu merupakan obat rakyat yang murah dengan bahan 

yang telah disediakan oleh alam sekitar. Khasiat jamu dibuktikan hanya 

melalui data empiris (pengalaman) sehingga tidak digunakan dalam 

pengobatan medis karena tidak memiliki bukti ilmiah. 

2.1.2. Jamu Saintifik 

Perkembangan teknologi obat-obatan mendorong dilakukannya 

saintifikasi pada jamu oleh pemerintah Indonesia. Saintifikasi jamu adalah 

pembuktian ilmiah jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan. 

Ramuan-ramuan jamu tradisional yang telah melalui uji saintifik disebut 

sebagai jamu saintifik. Jamu saintifik ini dapat digunakan pada perawatan 

medis karena telah memiliki bukti ilmiah mengenai khasiatnya. 

2.1.3. Tanaman Obat 

Sebagai bahan baku jamu, tanaman obat memiliki kandungan senyawa 

kimia yang memberikan efek obat kepada jamu. Sebelum membuat jamu 

sendiri, masyarakat perlu mengetahui nama, rupa, kandungan dan manfaat 

dari masing-masing tanaman obat agar tidak memilih bahan yang salah dan 

membuat upaya penyembuhan penyakit lebih efektif. 

2.1.4. Resep Jamu 

Resep-resep jamu yang beredar pada umumnya memiliki satuan yang 

tidak baku seperti ruas, genggam, dan sebagainya. Sedangkan untuk meracik 

jamu diperlukan komposisi bahan yang tepat karena dosis kandungan 
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tanaman obat yang kurang ataupun lebih akan membuat jamu kurang efektif 

dalam menyembuhkan, atau bahkan dapat menjadi racun bagi tubuh. 

Sehingga resep yang tepat dalam membuat jamu seharusnya menggunakan 

satuan baku seperti gram, kilogram, liter, dan sebagainya. 

 

2.2. TINJAUAN TENTANG BUKU 

2.2.1. Definisi Buku Ensiklopedia Ilustrasi 

Menurut website Kamus Besar Bahasa Indonesia2 , buku adalah lembar 

kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong. Ensiklopedia menurut KBBI 

adalah buku (atau serangkaian buku) yang menghimpun keterangan atau 

uraian tentang berbagai hal dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, yang 

disusun menurut abjad atau menurut lingkungan ilmu. Sedangkan arti kata 

ilustrasi dalam KBBI adalah gambar (foto, lukisan) untuk membantu 

memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. 

Pengertian buku ensiklopedia ilustrasi secara keseluruhan jika ditinjau 

dari KBBI adalah buku yang berisi himpunan uraian tentang ilmu 

pengetahuan yang disusun menurut abjad atau lingkungan ilmu dengan 

gambar untuk memperjelas isi buku. Ilustrasi disesuaikan dengan konsep 

buku melalui pemilihan gaya gambar, teknik, dan pewarnaan. Ilustrasi yang 

digunakan dibuat dengan beberapa teknik yang berbeda, seperti fotografi, 

gambar ilustrasi manual dengan pensil atau cat air di atas kertas, gambar 

ilustrasi digital melalui software menggambar, dan gabungan dari ketiga 

teknik tersebut sesuai dengan kebutuhan konten. 

   

Gambar 2. 1. Contoh buku ensiklopedia ilustrasi. 

Sumber: Soebadio, 2003 

                                                             
2 https://kbbi.kemdikbud.go.id/ 
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2.2.2. Sistematika Buku 

Buku dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan fungsinya (Rustan, 

2008), yaitu: 

 Bagian Depan 

1. Cover depan berisi judul buku, nama pengarang, nama atau logo 

penerbit, testimonial, elemen visual atau teks lainnya. 

2. Judul bagian dalam. 

3. Informasi penerbitan dan perijinan. 

4. Dedication, pesan atau ucapan terimakasih yang ditujukan oleh 

pengarang untuk orang atau pihak lain. 

5. Kata pengantar dari pengarang. 

6. Kata sambutan dari pihak lain, misalnya editor atau pihak ahli. 

7. Daftar isi. 

 Bagian Isi 

Isi buku yang terdiri dari bab-bab dan sub-bab, dan tiap bab 

membicarakan topik bahasan yang berbeda. 

1. Daftar pustaka 

2. Daftar istilah 

3. Daftar gambar 

4. Cover belakang, berisi gambaran singkat mengenai isi buku 

tersebut, testimonial, harga, nama tau logo penerbit, elemen visual 

dan teks lainnya. 

 

2.3. TINJAUAN ELEMEN VISUAL 

2.3.1. Teori Tentang Layout 

Layout adalah tata letak elemen-elemen visual pada suatu 

bidang dalam media tertentu sesuai dengan konsep yang telah 

ditentukan sebelumnya. Terdapat 3 elemen dalam mendesain layout 

(Rustan, 2008), yaitu: 
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1. Elemen Teks 

Adalah segala elemen dalam buku yang berupa teks dan biasanya 

digunakan sebagai media utama dalam penyampaian pesan. Elemen 

teks dan visual merupakan elemen-elemen yang dapat saling 

menjelaskan fungsi masing-masing. Elemen-elemen teks dalam buku 

dapat berupa Deck, Bodytext, Sub-judul, Pull Quotes, Caption, 

Callouts, Kickers, Initial Caps, pasi Antar Paragraf, Header & 

Footer, Running Head, Footnote, nomor halaman dan masthead,  

2. Elemen Visual 

Elemen visual adalah semua elemen bukan teks yang terlihat dalam 

suatu layout. Elemen teks dan visual yang sama-sama sebagai media 

penyalur pesan dapat dipadu-padankan dalam sebuah layout dan 

saling menjelaskan satu sama lain. Elemen visual dalam layout 

biasanya adalah foto, artworks, infographics, Garis, Kotak, Inzet, 

dan Points. 

3. Invisible Elements 

Elemen-elemen yang tergolong sebagai invisible element merupakan 

pondasi atau kerangka yang berfungsi sebagai acuan penempatan 

elemen teks dan visual ke dalam bidang layout. Invisible element 

terbagi menjadi 2 jenis, yaitu margin dan grid. Margin adalah jarak 

antara pinggir kertas dengan dengan ruang yang akan ditempati oleh 

elemen-elemen layout. Sedangkan grid adalah alat bantu yang 

memudahkan dalam menentukan dimana harus meletakkan elemen 

layout, dan mempertahankan konsistensi serta kesatuan layout untuk 

sebuah karya desain yang mempunyai beberapa halaman. Dalam 

mendesain sebuah karya dengan banyak halaman, diperbolehkan 

menggunakan kombinasi lebih dari satu sistem grid. 
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Gambar 2. 2. Contoh penerapan grid pada halaman. 

Sumber: Rustan, 2008 

 

      Dalam mendesain layout, diperlukan penerapan prinsip-prinsip 

layout agar menghasilkan desain yang baik. Yang dimaksud dengan 

desain yang baik adalah desain yang mampu mengomunikasikan pesan 

secara utuh dan urut sesuai konsep yang ditentukan. Prinsip-prinsip 

layout menurut Rustan (2008) adalah: 

1. Sequence 

Sequence adalah pengurutan informasi berdasarkan tingkat 

kepentingan pesan yang akan disampaikan. Sequence disebut juga 

dengan hierarki/flow/aliran karena pengurutan prioritas informasi 

akan menghasilkan sebuah alur yang mengarahkan audiens 

menangkap pesan dengan benar, urut, dan tidak tercampur atau 

tertukar dengan informasi lain. 

2. Emphasis 

Adalah penekanan pada pesan. Emphasis merupakan cara untuk 

membentuk sequence/urutan. Jika dalam satu layout terdapat 

beberapa pesan yang disampaikan, maka perlu penekanan berbeda 

pada setiap pesan agar audiens dapat menangkap pesan secara urut. 
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Pesan yang harus disampaikan pertama adalah yang ukurannya 

paling besar, kontras, menggunakan style yang berbeda dari pesan 

lain, dan diletakkan pada posisi paling strategis. Kemudian, pesan 

kedua memiliki penekanan yang tidak sehebat pesan pertama. Begitu 

pula seterusnya hingga pesan terakhir yang memiliki penekanan 

paling kecil dan warna paling tidak kontras dibanding yang lain. 

3. Balance 

Prinsip balance/keseimbangan adalah pembagian berat yang merata 

pada suatu bidang layout. Pembagian berat yang merata bukan 

berarti seluruh bidang layout dipenuhi dengan elemen, tetapi lebih 

pada menghasilkan kesan seimbang dengan meletakkan elemen-

elemen pada tempat yang tepat dengan pengaturan ukuran, warna, 

arah, dan atribut-atribut tambahan lainnya. 

4. Unity 

Prinsip unity memadu-padankan elemen-elemen pada layout agar 

memberi kesan menyatu. Semua elemen harus saling berkaitan dan 

disusun secara tepat, tidak hanya pada penampilannya, tetapi pesan 

yang ingin disampaikan dalam konsepnya. Kesamaan dalam sistem 

desain dapat dibentuk melalui warna, tipografi, gaya gambar, dan 

elemen-elemen desain lainnya. 

 

2.3.2. Teori Tentang Tipografi 

Tipografi adalah bahasa yang terlihat. Menggambarkan pikiran manusia, 

menyediakan pengetahuan dan intelektualitas melalui pandangan, 

pembicaraan, dan suara. Tipografi adalah pondasi dari komunikasi visual 

(Cullen, 2005).  

1. Pedoman Penggunaan Huruf 

Dalam tipografi, terdapat pedoman penggunaan huruf agar pesan 

dalam tipografi dapat tersampaikan dengan baik dan membentuk unity 

dengan elemen visual di sekitarnya. Pedoman penggunaan huruf tersebut 

terdiri dari: 
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a. Legibility dan Readibility 

Legibility berhubungan dengan kemudahan mengenali dan 

membedakan masing-masing huruf/karakter. Legibility menyangkut 

desain atau bentuk huruf yang digunakan. Suatu jenis huruf dikatakan 

legible apabila masing-masing huruf/karakternya mudah dikenali dan 

dibedakan dengan jelas. Sedangkan readibility adalah tingkat 

keterbacaan suatu teks. Teks yang readable artinya keseluruhan isi 

pesan bisa dibaca. Legibility menciptakan readibility (Rustan, 2011). 

b. Display Type dan Text Type 

Display Type didesain secara khusus dan proporsional untuk digunakan 

sebagai penarik perhatian. Sedangkan text type adalah teks-teks di luar 

display type yang fungsinya untuk dibaca dengan seksama (Rustan, 

2011). Display type selalu memiliki ukuran lebih besar dari text type 

karena fungsinya yang sebagai penarik perhatian. 

c. Kerning dan Leading 

Kerning merupakan jarak antar huruf sedangkan leading merupakan 

jarak antar baris. Peran kerning dan leading sangat penting terhadap 

keterbacaan/readibility. Jarak kerning maupun leading yang terlalu 

renggang dapat mempengaruhi kenyamanan membaca, sedangkan jika 

disusun terlalu rapat akan mengaburkan bentuk huruf dan mengurangi 

keterbacaan. 

 

2. Jenis-Jenis Huruf 

a. Serif 

Huruf berjenis serif adalah huruf yang memiliki tambahan 

coretan/garis kecil di ujung karakter huruf. Huruf serif biasanya 

digunakan untuk keperluan resmi dan cetak karena memiliki 

karakteristik yang mempermudah pembacaan dengan mengarahkan 

mata mengikuti arah garis penulisan. 

Contoh: Times New Roman, Bodoni, Baskerville 

ABCDE abcde 12345 
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b. Sans Serif 

Sans serif adalah jenis huruf yang tidak memiliki garis di ujungnya. 

Jenis huruf sans serif cocok digunakan untuk keperluan media 

online dan digital karena karakteristiknya yang mudah dibaca pada 

tampilan digital. 

Contoh: Arial, Futura, Helvetica 

ABCDE abcde 12345 

c. Slab Serif 

Adalah jenis huruf yang memiliki garis tebal di ujung hurufnya. 

Slab serif memiliki karakteristik yang tebal dan berat, sehingga 

cocok untuk digunakan dalam judul karena mendominasi. 

Contoh: Museo 

d. Script 

Huruf script terbentuk dari lekukan seperti tulisan tangan. Jenis 

huruf ini sering digunakan untuk mengenalkan perasaan manusia. 

Namun, penggunaan huruf ini harus dihindari pada desain sebuah 

perusahaan karena tidak menampilkan otoritas dan kehandalan 

Contoh: Monotype Corsiva, Brush Script 

ABCDE abcde 12345 

e. Dekoratif 

Jenis huruf yang memiliki ornamen dekoratif sebagai 

pembentuknya. Bentuknya yang unik dan menarik perhatian cocok 

digunakan untuk menciptakan atau memperkuat informasi, seperti 

headline koran.Namun, karena keterbacaannya yang rendah, hindari 

penggunaan huruf dekoratif ke dalam body text. 

Contoh: Algerian 

ABCDE abcde 12345 
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2.3.3. Teori Tentang Ilustrasi 

Ilustrasi adalah sebuah gambar yang dikerjakan khusus untuk menyertai 

teks tercetak untuk memperkuat arti atau menambah efek dari suatu kalimat. 

Corak atau bentuk ilustrasi terbagi menjadi 5 macam (Tanudjaja, 2002): 

1. Corak ilustrasi realistis, yaitu corak ilustrasi yang menggambarkan secara 

nyata wujud obyek yang ditangkap oleh indra penglihatan, serta 

menggambarkan secara nyata cerita isi suatu naskah yang disertainya. 

2. Corak ilustrasi dekoratif, yaitu ilustrasi yang bentuk-bentuk visualnya 

terletak pada permainan unsur-unsur garis, bidang, warna dan komposisi 

yang dalam hasil keseluruhannya tetap bersifat datar (flat). 

3. Corak ilustrasi kartunal, adalah ilustrasi yang menggunakan bentuk-bentuk 

jenaka atau bentuk-bentuk realis yang mengalami perubahan atau distorsi. 

4. Corak ilustrasi ekspresionistis, yaitu jenis ilustrasi yang mengutamakan 

kebebasan berekspresi dalam membuat karya ilustrasi, dari sifat bebas 

tersebut menimbulkan obyek-obyek yang bebas pula. 

5. Corak ilustrasi surealistis, yaitu corak ilustrasi yang menggambarkan 

khayalan atau mimpi, tidak jelas batas antara kenyataan dengan angan-

angan. 

6. Corak ilustrasi absurd, yaitu corak ilustrasi yang menggambarkan wujud-

wujud yang tidak masuk akal atau aneh untuk kepentingan naskah yang 

disertainya. 

 

Realistis 

 

Dekoratif 

 

Kartunal 

 

Ekspresionistis 

 

Surealistis 

 

Absurd 

Gambar 2. 3. Contoh gaya ilustrasi 

Sumber: google.com 
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Terdapat berbagai jenis gaya ilustrasi yang dapat digunakan. Salah 

satunya adalah semi-realis. Gaya ilustrasi semi-realis cenderung lebih tidak 

kaku dan dapat dieksplorasi dengan banyak teknik, serta tidak terlalu 

banyak membuang detail objek yang digambar. Sebagai visualisasi konten 

berupa jamu tradisional, gaya semi-realis yang digunakan adalah gaya 

ilustrasi khas Indonesia pada tahun 90-an seperti yang ada pada kemasan-

kemasan jamu jaman dahulu atau pada komik-komik karya Tatang Suhenra. 

Gaya ilustrasi ini menggambarkan manusia-manusia dengan proporsi tubuh 

yang tidak terlalu sempurna sehingga tidak meninggalkan kesan kaku dan 

memiliki gesture yang luwes, serta gaya pewarnaan yang klasik 

(menggunakan warna-warna dasar yang kontras). Penggunaan gaya ilustrasi 

ini dikarenakan masyarakat Indonesia telah familiar dengan gaya yang 

dikenal sebagai ilustrasi jadul (jaman dahulu) khas Indonesia ini, sehingga 

dapat membentuk suasana “tradisional khas Indonesia”. 

 

Gambar 2. 4. Gaya ilustrasi pada komik karya Tatang Suhenra. 

Sumber: https://archive.tabloidbintang.com/extra/nostalgia/60024-membaca-

lagi-komik-petruk-gareng-tatang-s.html. Diakses pada 19 Juli 2018, pukul 

14.01 WIB 

 

https://archive.tabloidbintang.com/extra/nostalgia/60024-membaca-lagi-komik-petruk-gareng-tatang-s.html
https://archive.tabloidbintang.com/extra/nostalgia/60024-membaca-lagi-komik-petruk-gareng-tatang-s.html


21 
 

   

Gambar 2. 5. Gaya ilustrasi pada kemasan jamu jadul.. 

Sumber: https://motivasina.blogspot.com/2018/01/jamu-anti-gelisah-pun-ada-

8-kumpulan.html dan http://talitha-

allaboutme.blogspot.com/2015/05/mengenang-tahun-90-an.html. Diakses 

pada 19 Juli 2018, pukul 13.33 WIB) 

 

2.3.4. Teori Tentang Fotografi 

Fotografi merupakan teknik visualisasi yang dapat menangkap 

gambaran objek secara detail dan nyata. Visualisasi yang nyata ini sangat 

ideal digunakan dalam buku ensiklopedia karena memberikan informasi 

profil suatu objek dengan detail. Perancangan membahas tentang kajian 

tanaman-tanaman obat, sehingga teknik fotografi yang digunakan adalah 

botanical photography. Menurut website Australian National Botanic 

Gardens, untuk mengambil foto tanaman agar mendapat hasil yang baik, 

terdapat 5 hal dasar yang harus diperhatikan3: 

1. Focal Length, adalah jarak antara lensa kamera dengan film atau reseptor 

dalam keadaan fokus pada tak terhingga. Semakin dekat jarak focal length, 

maka semakin luas jarak pandang lensa kamera, begitu juga sebaliknya. 

Lensa dengan focal length dekat biasa disebut dengan lensa ‘wide angle’, 

normal untuk focal length ~50-60 mm, dan telephoto untuk focal length 

jauh. Pengambilan foto tanaman menggunakan lensa normal karena jarak 

yang dekat dengan kamera dan perlunya menampilkan detail tanaman. 

2. Depth of Field, adalah seberapa banyak objek yang tertangkap oleh fokus 

kamera dalam jarak tertentu (kedalaman fokus). Depth of field ditentukan 

                                                             
3 http://www.anbg.gov.au/photo/photography-techniques/index.html 

https://motivasina.blogspot.com/2018/01/jamu-anti-gelisah-pun-ada-8-kumpulan.html
https://motivasina.blogspot.com/2018/01/jamu-anti-gelisah-pun-ada-8-kumpulan.html
http://talitha-allaboutme.blogspot.com/2015/05/mengenang-tahun-90-an.html
http://talitha-allaboutme.blogspot.com/2015/05/mengenang-tahun-90-an.html
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oleh pengaturan aperture, yaitu sebuah bukaan lensa yang dapat diatur 

lebar-kecilnya yang dilalui cahaya sebelum mencapai sensor kamera atau 

film. Ketika bukaan berada pada pengaturan paling kecil, cahaya masuk ke 

lensa dengan distorsi minimum, sehingga bagian objek yang tertangkap 

fokus semakin banyak. Sebaliknya, jika pengaturan bukaan sangat besar, 

maka cahaya masuk melalui area dan distorsi yang besar, sehingga hanya 

sedikit bagian objek yang tertangkap fokus. Pengaturan aperture pada 

kamera menggunakan istilah f-stops. Semakin rendah angka pengaturan f, 

maka semakin besar bukaan lensa. Pada fotografi tanaman sebagai 

visualisasi dalam buku ensiklopedia, digunakan pengaturan aperture kecil 

antara f 2,8 hingga f 5,6 karena perlunya menampilkan gambar tanaman 

secara utuh tanpa terganggu dengan background yang tidak diinginkan 

(kecuali untuk tanaman-tanaman besar yang harus ditampilkan seluruh 

anatominya).  

3. Exposure, adalah jumlah cahaya yang masuk dan tertangkap kamera. 

Exposure dipengaruhi oleh pengaturan 3 elemen dalam fotografi4, yaitu 

aperture, ISO speed (angka sensitifitas kamera terhadap cahaya, biasa 

tertera pada kamera dengan angka 100, 200, 400, dan seterusnya), dan 

shutter speed (rentang waktu jendela depan lensa terbuka sebelum 

menangkap gambar, biasa tertera pada kamera dengan angka 1 seconds, 

1/50 seconds, 1/250 seconds, dan seterusnya). Ketiga elemen ini 

diselaraskan hingga mendapatkan hasil foto yang dapat menampilkan 

profil tanaman dengan baik. Semakin besar angka ISO speed, maka 

semakin terang gambar dan semakin banyak noise. Semakin besar angka 

shutter speed, maka semakin terang dan lambat waktu menutup jendela 

depan lensa. 

4. Komposisi, adalah penempatan objek dalam satu frame gambar. Untuk 

fotografi tanaman yang tunggal seperti pohon sedang hingga besar, bunga 

atau buah, maka komposisi yang digunakan cenderung di tengah frame. 

                                                             
4 https://www.cambridgeincolour.com/tutorials/camera-exposure.htm 
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Sedangkan untuk tanaman perdu atau rumput-rumputan, maka komposisi 

dapat menyebar ke semua bagian frame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 6. Contoh pengaturan komposisi tengah (center). 

Sumber: Pramadipta, 2018 

5. Cahaya, selain exposure, pengaturan cahaya juga penting dilakukan untuk 

meminimalkan editing digital sehingga dapat menghasilkan gambar yang 

se-natural mungkin. Untuk mendapat foto tanaman yang natural, dan dapat 

menunjukkan profil atau detail dengan baik, maka pencahayaan matahari 

adalah yang paling baik. Dengan menggunakan pencahayaan matahari, 

cahaya yang diterima objek dapat merata ke semua bagian serta tidak 

terlalu kuat atau lemah seperti menggunakan cahaya lampu. Teknik 

pencahayaan terbagi menjadi dua, yaitu high-key dan low-key. High-key 

adalah teknik lighting yang menerangi objek dengan mengurangi kontras, 

sedangkan low-key adalah pencahayaan yang menonjolkan kontras dan 

mengurangi intensitas cahaya 5 . Pencahayaan high-key menghasilkan 

gambar yang nyata dan detail, sedangkan low-key menghasilkan gambar 

yang dramatis. 

Selain 5 hal di atas, ada satu lagi elemen penting yang harus 

diperhatikan untuk fotografi tanaman, yaitu angel atau sudut pengambilan 

foto. Angel yang digunakan juga tergantung pada jenis dan besar atau kecil 

tanaman objek. High-angel untuk tanaman-tanaman kecil seperti perdu, 

rumput-rumputan, dan sebagainya. Sedangkan Low-angel dan normal-angel 

                                                             
5 https://daily.oktagon.co.id/ayo-ketahui-foto-artistik-dengan-teknik-low-key/ 
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digunakan untuk pepohonan yang besar dan tinggi. Namun tidak menutup 

kemungkinan penggunaan angel ini dapat divariasikan sesuai dengan keadaan 

tanaman dan lapangan. 

 

2.3.5. Teori Tentang Warna 

Warna adalah salah satu dari yang menghasilkan daya tarik visual, dan 

kenyataannya warna lebih mempunyai daya tarik pada emosi daripada akal. 

Warna merupakan unsur desain yang pertama kali membuat orang tertarik 

karena indera manusia lebih cepat dan mudah menerimanya. Dampak 

psikologis warna terhadap manusia dapat dipengaruhi dari berbagai macam 

aspek, seperti pancaindera, budaya, dan lain-lain. Di bawah ini adalah 

beberapa dampak psikologi warna menurut buku Color Works6: 

 Merah 

(+) Keberanian, kenyamanan, kecantikan, darah, natal, energi, antusias, 

menggembirakan, panas, cinta, passion, kekuasaan, pengorbanan. 

(-) Agresif, marah, pertarungan, kekejaman, bahaya, kematian, kegagalan, 

kelaparan, keabadian, keburukan, berhenti. 

 Kuning 

(+) Intelektual, kebijaksanaan, optimis, idealis, hangat, menyenangkan, 

kegembiraan, persahabatan, harapan, imajinasi, kebahagiaan, 

keingintahuan, spiritual, pencerahan. 

(-) kecemburuan, pengecut, kebohongan, peringatam, kelemahan, duka, 

kecemburuan. 

 Biru 

(+) Pengetahuan, kesejukan, kedamaian, maskulin, perenungan, keyakinan, 

kesetiaan, keadilan, keluasan, intelligence, spiritual, ketenangan, 

kebersihan, keamanan, bawah sadar, kekuasaan, percaya diri, teknologi, 

kesuksesan. 

(-) Depresi, apatis, dingin, lepas, asusila, kuno, kebingungan, dominan. 

 

                                                             
6Cantwell, J, Opara, E. 2014. Color Works. Beverly: Rockport, 2014. h.166 
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 Hijau 

(+) Kesuburan, uang, kebahagiaan, pertumbuhan, penyembuhan, 

kesuksesan, alam, harmoni, kejujuran, masa muda, kebersihan, kedamaian, 

seimbang, menenangkan, melimpah, kepercayaan. 

(-) Tamak, kecemburuan, mual, racun, lapuk, sakit, tidak berpengalaman. 

 Ungu 

(+) Kemewahan, imajinasi, kebijaksanaan, kecanggihan, pangkat, 

bangsawan, inspirasi, kekayaan, spiritual, ritual, renungan, tidak sadar, 

insprirasi, sensitif, kemakmuran. 

(-) Berlebihan, kegilaan, kekejaman, kesombongan, ketidakdewasaan, 

berkabung, indulgensi, eksentrik, keegoisan. 

 Orange 

(+) kreatifitas, sosial, aktifitas, keunikan, energi, stimulasi, keramahan, 

kesehatan, riang, optimis, petualangan, membangun, kehangatan, haru. 

(-) Berisik, sembrono, flamboyan, kelas rendah, peringatan, tahanan, kasar. 

 Hitam 

(+) Kekuasaan, wewenang, kecanggihan, elegan, formalitas, martabat, 

keseriusan, kesendirian, misterius, stylish. 

(-) Ketakutan, keburukan, kejahatan, kerahasiaan, penyerahan, berkabung, 

keberatan, penyesalan, kekosongan, pemberontakan. 

o Putih 

(+) Perfection, pernikahan, kebersihan, kebajikan, keringanan, kelembutan, 

kesucian, kemurnian, kesederhanaan, kebenaran, kedamaian, surga. 

(-) Rapuh, terisolasi, kelemahan, penyakit, kekurangan, kebutaan, 

penderitaan, kematian.  

 Abu-abu 

(+) Keseimbangan, keamanan, andal, kesopanan, klasik, kedewasaan, 

intelligence, kebijaksanaan, kepuasan, padat, stabil, menenangkan. 

(-) Tidak berkomitmen, tidak pasti, kemurungan, kuno, kebosanan, 

keraguan, cuaca buruk, kesedihan, depresi, pesimis. 
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2.4. STUDI EKSISTING 

2.4.1. Media Terdahulu dari B2P2TOOT Tawangmangu dan 

Kementerian Kesehatan RI 

B2P2TOOT yang merupakan badan penelitian milik kementerian 

kesehatan RI belum banyak mengeluarkan media yang menginformasikan 

jamu ke masyarakat. Media yang telah dikeluarkan oleh B2P2TOOT berupa 

buku saku yang berisi 9 resep ramuan jamu saintifik, dan poster-poster 

infografis terkait sejarah dan pengelolaan B2P2TOOT itu sendiri. 

B2P2TOOT juga membuat sebuah aplikasi yang dapat diunduh di Play Store 

bernama “Repositori Tanaman Obat Indonesia”. Aplikasi ini berisi informasi 

tanaman obat dan resep-resep jamu saintifik yang telah diteliti oleh 

B2P2TOOT. 

Namun berbeda dengan B2P2TOOT, Kementerian Kesehatan RI telah 

lebih banyak mengeluarkan pamflet-pamflet edukasi mengenai jamu, seperti 

tips pembuatan jamu di rumah, tips pemilihan bahan baku jamu, tips 

mengenali jamu dengan BKO, dan lain sebagainya. 

 

 

Gambar 2. 7. Aplikasi Repositori Tanaman Obat Indonesia oleh B2P2TOOT. 

Sumber: B2P2TOOT 
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Gambar 2. 8. Poster Ramuan Jamu Saintifik oleh B2P2TOOT. 

Sumber: B2P2TOOT 

 

 

 

   

Gambar 2. 9. Pamflet yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI. 

Sumber: Materia Medica Batu 
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2.4.2. Studi Kompetitor dan Komparator 

 

 STUDI KOMPETITOR STUDI KOMPARATOR 

Judul 

 

 

The Power of Jamu: 

Kekayaan dan Kearifan 

Lokal Indonesia 

 

 

Jamu, The Ancient Indonesian Art 

of Herbal Healing 

 

 

Rodale’s Illustrated 

Encyclopedia of Herbs 

 

 

Jamu: Meramu Kearifan 

Lokal 

Bahasa 

Penulisan 
Formal Informal Informal Informal 

Konten 

Kajian jamu secara 

keseluruhan dengan pokok 

bahasan yang mendetail. 

Kajian jamu secara keseluruhan, 

pokok bahasan lengkap dan 

mendalam, terutama pada bagian 

Buku ensiklopedia 

mengenai tanaman herbal. 

Buku ilustrasi mengenai 

jamu. 
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sejarah dan kebudayaan jamu.  

Layout 
 

- Menggunakan layout 

yang padat dengan teks. 

- Menggunakan sistem 1 

grid. 

 

- Menggunakan layout yang padat 

dengan teks namun minimalist. 

- Menggunakan sistem 1 grid 

(utama) dan grid tambahan pada 

kanan/kiri untuk keterangan. 

 

Layout teks dengan 1 grid 

(utama) dan grid tambahan 

pada margin kanan/kiri 

untuk keterangan. 

 

Tidak menggunakan 

grid, namun dengan 

pertimbangan komposisi 

dan tata letak pada 

media kertas. 

Visualisas

i  

Menggunakan fotografi 

dengan porsi yang sangat 

sedikit. Paling banyak di 

 

- Ilustrasi berupa foto 

- Terdapat beberapa ilustrasi line 

art hand drawn pada bab 

 

Menggunakan gabungan 

fotografi dengan ilustrasi 

handrawn semi-realis dan 

 

Gabungan fotografi 

dengan ilustrasi digital. 
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halaman paling depan 

setiap bab. 

penjelasan tanaman bahan baku 

jamu 

digital. 

Tipografi 

 

- Heading menggunakan 

tipe huruf san-serif 

dengan bold. 

- Sub-heading 

menggunakan tipe huruf 

serif, 

- Body text menggunakan 

jenis font serif. 

 

- Heading dan sub-heading 

menggunakan font berjenis serif 

italic. 

- Body text menggunakan font 

jenis serif. 

 

Heading, Sub-heading, 

dan bodytext 

menggunakan typeface 

serif. 

 

 

Heading dan sub-

heading menggunakan 

typeface dekoratif, dan 

body text menggunakan 

jenis sans serif. 

Warna 

Warna dominan coklat dan 

orange (untuk foto, warna 

teks judul, dan aksen-aksen 

lainnya). Pada halaman isi, 

cenderung hitam dan putih. 

Semua teks hitam, bagian yang 

berwarna hanya foto dan ilustrasi. 
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Full color. Full color dengan tone 

warna kecoklatan. 

 

Tabel 2. 1. Tabel perbandingan konten pada studi eksisting.
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Hasil Analisa Studi Eksisting: 

 Untuk target audiens wanita berusia 22-30 tahun, lebih cocok menggunakan 

bahasa semi-formal karena mudah dipahami dan dekat dengat kehidupan 

sehari-hari. 

 Sebagai buku yang memiliki topik tradisional, gaya ilustrasi semi-realis dengan 

teknik handrawn cocok digunakan dalam menjelaskan konten buku karena 

dapat memberi kesan kuno namun tetap eye-catching dan tidak banyak 

membuang detail objek yang digambar. 

 Penggunaan grid disesuaikan dengan kebutuhan visualisasi. Semakin banyak 

grid, maka semakin leluasa penempatan konten. 

 Warna dipilih adalah yang memberikan kesan alami dan tradisional, namun 

tetap menggambarkan keceriaan, sehingga sesuai dengan konsep buku dan 

target audiens. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. METODE PENELITIAN 

Bagan riset di bawah ini dibuat sebagai panduan dalam melakukan penelitian. 

 

Bagan 3. 1. Bagan Riset 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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Metode yang dilakukan dalam perancangan ini adalah gabungan dari 

metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, yaitu: 

1. Tahap Perumusan Masalah 

Sebuah rumusan permasalahan didapat berdasarkan fenomena budaya 

konsumsi jamu pada masyarakat modern. Rumusan masalah tersebut adalah 

“Bagaimana Merancang Buku Ensiklopedia Ilustrasi Jamu Tradisional Jawa 

untuk Mengenalkan Obat Herbal Khas Indonesia yang Dapat Diproduksi di 

Rumah kepada Masyarakat?” 

2. Tahap Pengumpulan Data 

 Riset Eksplorasi 

Data primer didapat melalui riset eksplorasi dengan metode etnografi desain, 

observasi dan depth interview. Pengumpulan data melalui riset eksplorasi ini 

untuk mengetahui siapa target audiens dan bagaimana kebutuhannya yang 

terkait dengan perancangan. 

 Studi Literatur 

Pengumpulan data dan informasi dari buku, media massa, atau internet 

untuk memperoleh data sekunder berupa konten perancangan yang sesuai 

dengan kebutuhan target audiens. Selain untuk memperoleh data sekunder, 

studi literatur juga dilakukan untuk mendapatkan panduan dalam mengelola 

elemen visual pada buku. 

 Studi Komparatif 

Studi komparatif dilakukan untuk membandingkan beberapa media yang 

sudah ada. Dari perbandingan tersebut, dapat diketahui kekurangan dan 

kelebihannya, sehingga perancangan yang dilakukan memiliki nilai lebih 

dan dapat melengkapi media-media sebelumnya. 

3. Tahap Analisa Data 

Data-data yang terkumpul kemudian dianalisa lebih mendalam agar 

perancangan dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan target audiens. 

4. Tahap Pengambilan Keputusan 
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Pada tahap ini segala proses desain yang dilakukan dalam perancangan akan 

diputuskan. Hasil analisa data akan digunakan sebagai acuan perancangan agar 

menghasilkan solusi desain yang tepat dan sesuai. 

 

3.2. TEKNIK SAMPLING 

Teknik sampling digunakan untuk mengetahui sasaran yang tepat pada 

perancangan, dan mengetahui konten perancangan yang sesuai dengan 

karakteristik target audiens. Kesesuaian konten perancangan dengan target 

audiens meliputi dari tampilan visual sampai tingkat pemahaman materi. Survei 

dilakukan dengan metode observasi dan depth interview. 

3.2.1. Populasi 

a. Segmentasi Demografis 

Segmentasi demografis perancangan ini adalah perempuan 

berusia 22-30 tahun. Memiliki status paling utama ibu rumah tangga, 

namun bisa juga mahasiswa, karyawan, dan yang lainnya. Seorang 

perempuan terutama seorang ibu memiliki naluri untuk menjaga 

keluarganya agar selalu sehat dan aman. Seorang ibu biasanya merawat 

siapapun anggota keluarga yang sakit atau mengingatkan untuk selalu 

menjaga kesehatan. Selain itu, berdasarkan data observasi dan 

wawancara dengan beberapa pedagang jamu, konsumen jamu mayoritas 

adalah ibu-ibu. Buku ensiklopedia ilustrasi Jamu memiliki konten 

kumpulan resep jamu untuk berbagai penyakit ringan sehari-hari, 

sehingga dapat dijadikan panduan dalam membuat jamu sebagai 

alternatif pengobatan di rumah. 

a. Segmentasi Geografis 

Konten buku adalah tentang jamu tradisional Jawa, sehingga 

target audiens buku ini terdapat di beberapa kota-kota besar dimana 

mayoritas penduduknya adalah orang Jawa asli, yaitu kota besar di 

propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk mempermudah penelitian 

dalam perancangan ini, populasi dibatasi pada masyarakat yang tinggal 
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di Kota Surabaya (kota besar di Jawa Timur) dan Solo (Kota besar di 

Jawa Tengah yang diyakini sebagai daerah asal Jamu). 

b. Segmentasi Psikografis 

Seseorang yang memiliki rasa ingin tahu dan minat dalam 

melestarikan tradisi dan budaya Indonesia, senang membaca buku baik 

buku teks maupun buku visual, serta memiliki kesadaran tinggi dalam 

menjaga kesehatan dengan cara yang aman dan tidak beresiko. 

 

3.3. METODE PENGUMPULAN DATA 

Dalam perancangan ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

primer dan sekunder. 

3.3.1. Primer (Exploratory Research) 

a. Etnografi Desain 

- Tempat penjualan jamu tradisional 

Jamu tradisional dijajakan menggunakan sepeda, sepeda 

motor, gerobak, hingga mobil bak terbuka. Riset etnografi pada 

area berjualan jamu tradisional ini bertujuan untuk mendapatkan 

konten buku berupa gambaran bagaimana objek dan keadaan 

sekitarnya dan kebiasaan pedagang maupun pembeli ketika 

berinteraksi. 
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Gambar 3. 1. Riset etnografi desain pada objek terkait 

Sumber: Pramadipta, 2018 

b. Observasi 

- Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan 

Obat Tradisional (B2P2TOOT) Tawangmangu, dan Materia 

Medica Batu 

B2P2TOOT Tawangmangu dan Materia Medica Batu 

merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang 

penelitian dan pengembangan jamu serta tanaman obat. 

Observasi di B2P2TOOT bertujuan untuk mengetahui proses 

saintifikasi jamu, kandungan dan khasiat dari tanaman obat, dan 

mencari literatur terkait jamu untuk dimasukkan dalam konten 

perancangan Sedangkan observasi di Materia Medica Batu 

untuk memperoleh data konten perancangan berupa foto 

tanaman obat. 

c. Depth Interview 

1. Pedagang jamu Desa Nguter Sukoharjo 

Depth interview dengan pedagang jamu tradisional di 

Kampung Jamu Desa Nguter Sukoharjo bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana keadaan pasar jamu tradisional saat ini. 

Inti dari pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pedagang 

jamu tradisional adalah sebagai berikut: 

 Alasan tetap bertahan menjadi pedagang jamu tradisional di 

era obat-obatan dan jamu modern 

 Asal-muasal resep jamu yang digunakan hingga sekarang 
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2. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan 

Obat Tradisional (B2P2TOOT) Tawangmangu dan Materia 

Medica Batu 

Depth interview dengan pihak B2P2TOOT ini bertujuan 

untuk mengetahui mengetahui informasi jamu secara 

keseluruhan yang akan digunakan sebagai konten perancangan. 

Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan 

teknologi dan standarisasi jamu tradisional dalam mengimbangi 

obat-obatan medis modern. Inti dari pertanyaan yang akan 

ditanyakan adalah sebagai berikut: 

 Sejarah jamu tradisional jawa 

 Jenis-jenis jamu 

 Tinjauan farmakologi jamu 

 Kajian dan budidaya tanaman obat bahan baku jamu 

 Proses saintifikasi jamu tradisional 

 Resep jamu yang dapat diproduksi di rumah 

Sedangkan wawancara yang dilakukan dengan pihak 

Materia Medica bertujuan untuk mengoreksi dan membenarkan 

informasi pada isi buku ensiklopedia yang telah disusun. 

 

3.3.2. Sekunder 

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder untuk mendukung 

data primer yang diperoleh, serta membantu memberi landasan teori 

dalam perancangan.  Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, 

dan segala bentuk publikasi yang dikeluarkan oleh lembaga atau 

organisasi terkait. 

 Beers, Susan-Jane. 2001. Jamu, The Ancient Indonesian Art of 

Herbal Healing. Singapura: Periplus. 

 Tilaar, Martha. 2009. Healthy Lifestyle with Jamu. Jakarta: Dian 

Rakyat. 
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 Tilaar, Martha. 2010. The Green Science of Jamu: Pendekatan 

Pragmatik untuk Kecantikan dan Kesehatan. Jakarta: Dian Rakyat. 

 Menkes RI. 2010. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

003/MENKES/PER/I/2010 tentang Saintifikasi Jamu dalam 

Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan. 

 Handoyo, Koko. 2014. Jamu Sakti. Jakarta: Dunia Sehat. 

 Tilaar M, Widjaja BT. 2014. The Power of Jamu: Kekayaan dan 

Kearifan Lokal Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

 

3.4. METODE RISET DESAIN 

Untuk mendukung perancangan ini, penulis menggunakan buku-buku yang 

telah ada sebelumnya menjadi acuan. Buku acuan akan menyesuaikan dengan 

karakteristik target audiens pada perancangan, yaitu perempuan yang berusia 22-

30 tahun. Buku-buku yang digunakan sebagai acuan adalah Rodale’s Illustrated 

Encyclopedia of Herbs dan Plants. 

3.4.1. Warna 

Seorang perempuan pada usia dewasa awal cenderung menyukai warna 

yang ceria namun simple karena karakteristiknya yang enerjik dan aktif. 

Namun sebagai buku ensiklopedia, warna sebaiknya tidak terlalu jauh dari 

warna benda aslinya karena berfungsi untuk mengenalkan sesuatu yang 

belum semua orang tahu dan agar karakter asli benda tidak hilang. Seperti 

pada buku Rodale’s Illustrated Encyclopedia of Herbs, warna yang 

digunakan cerah dan ceria namun tidak meninggalkan karakteristik asli benda. 

Referensi warna juga didapat dari ilustrasi-ilustrasi jadul khas Indonesia, 

seperti pada komik karya Tatang Suhenra dan pada bungkus-bungkus jamu 

jaman dahulu. 
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Gambar 3. 2. Warna pada cover buku Rodale’s Illustrated Encyclopedia of 

Herbs(kiri) dan pada cover buku komik karya Tatang S. 

Sumber: http://www.folkandco.com/herbal-books-aspiring-herbalists/ 

(diakses pada 26 April 2018) dan https://goedangdjadoel.com/paket-10-

komik-petruk-by-tatang-s-tan769/ (diakses pada 20 Juli 2018) 

 

3.4.2. Ilustrasi 

 Ilustrasi handrawn realis maupun semi-realis seperti pada buku 

Rodale’s Illustrated Encyclopedia of Herbs cocok untuk mengilustrasikan 

konten buku ensiklopedia yang membahas tanaman dan bahan-bahan alam 

karena dapat memvisualisasikan dengan jelas karakteristik konten. Riset 

ilustrasi juga dilakukan pada kemasan-kemasan jamu jadul serta komik-

komik Indonesia era 90-an karena gaya ilustrasi ini memiliki karakteristik 

“tradisional” yang kuat. 

   

Gambar 3. 3. Ilustrasi pada buku Rodale’s Illustrated Encyclopedia of Herbs 

(kiri), kemasan jamu jadul (tengah), dan komik karya Tatang S (kanan). 

Sumber: http://www.folkandco.com/herbal-books-aspiring-herbalists/ 

(diakses pada 26 April 2018), http://www.wajibbaca.com/2018/01/jamu-anti-

gelisah-pun-ada-8-kumpulan.html (diakses pada 20 Juli 2018), dan 

http://lifealways.nextwapblog.com/komik-tatang-s-penghuni-pohon-tua.html 

(diakses pada 20 Juli 2018) 

http://www.folkandco.com/herbal-books-aspiring-herbalists/
http://www.folkandco.com/herbal-books-aspiring-herbalists/


41 
 

3.4.3. Fotografi 

Teknik fotografi yang digunakan adalah fotografi tanaman. Fotografi 

tanaman digunakan pada bab kajian tanaman, sehingga dibutuhkan hasil foto 

yang dapat menangkap profil tanaman secara detail, sehingga pembaca dapat 

mengetahui perbedaan tanaman satu dengan yang lain. Riset untuk fotografi 

tanaman dilakukan melalui website Australian National Botanic Gardens 

yang selain berperan sebagai badan riset tanaman di negara Australia, badan 

ini juga memberikan tips-tips dalam melakukan fotografi tanaman. 

  

Gambar 3. 4. Contoh fotografi tanaman. 

Sumber: http://www.anbg.gov.au/photo/photography-techniques/index.html 

(Diakses pada 21 Juli 2018) 

 

3.4.4. Tipografi 

 Tipografi yang digunakan pada buku Plants menggunakan jenis font 

serif pada bagian judul dan sub-judul, sedangkan pada body text 

menggunakan font berjenis san serif. Penggunaan font sans serif pada body 

text dimaksudkan untuk meminimalisasi kelelahan ketika membaca suatu 

buku berisi informasi yang padat seperti ensiklopedia. 

 

Gambar 3. 5. Tipografi pada salah satu bab buku ensiklopedia Plants. 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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3.4.5. Layout 

 Layout pada buku ensiklopedia tanaman Plants menggunakan sistem 

multicolumn grid berisi 5 grid dengan pemakaian didominasi pada grid ke-2 

hingga ke-5 pada halaman sebelah kiri dan grid ke-1 hingga ke-4 pada 

halaman sebelah kanan, untuk body text. Sedangkan penempatan ilustrasi 

fleksibel sesuai dengan prioritas konten yang akan ditonjolkan. 

 

Gambar 3. 6. Sistem grid pada buku ensiklopedia tanaman Plants 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

3.5. TEKNIK PERANCANGAN 

3.5.1. Perancangan 

Dalam melakukan sebuah perancangan, dibutuhkan tahapan-tahapan 

untuk menghasilkan solusi dari permasalahan. Tahapan-tahapan ini harus 

bersifat ilmiah dan terukur agar solusi yang dihasilkan dapat tepat sasaran 

serta memberikan nilai manfaat kepada target audiens. Berikut tahapan dalam 

perancangan buku ensiklopedia ilustrasi jamu tradisional Jawa: 

1. Menemukan fenomena bahwa tradisi minum jamu sudah mulai 

ditinggalkan. Fenomena didapat dari pengamatan penulis di lingkungan 

tempat tinggal dan kampus ITS. 

2. Permasalahan yang ditemukan dari fenomena kemudian diperkuat dengan 

data sekunder yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Data sekunder 

yang dimaksud adalah Riset Kesehatan Dasar tahun 2010 dan 2013 yang 
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dikeluarkan oleh Badan Litbang Kesehatan. Digunakannya data dari 2 

penelitian untuk membandingkan penelitian dari 2 periode. 

3. Pencarian solusi permasalahan dengan mempertimbangkan hasil riset. 

Data dari 2 Riskesdas (2010 dan 2013) menunjukkan bahwa jumlah 

konsumen jamu menurun. Penurunan angka konsumen jamu tradisional 

dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya karena kurangnya 

media yang mengedukasi masyarakat mengenai jamu sebagai obat herbal 

khas Indonesia yang aman dan telah teruji klinis.  

4. Pengembangan solusi berupa konsep desain. Konsep desain digali dengan 

metode brainstorming dan sketsa, kemudian melibatkan apoteker atau 

seorang yang ahli dalam bidang jamu dan tanaman obat untuk memastikan 

kebenaran dan kesesuaian konten perancangan. 

 

3.5.2. Pengambilan Keputusan 

Peneliti mengambil keputusan perihal penetapan media, konten, desain, 

dan jenis material kertas dan kemasan yang akan digunakan pada pembuatan 

buku ensiklopedia ilustrasi Jamu dengan mempertimbangkan data hasil riset 

dan target audiens. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan”  
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BAB IV 

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1. DATA HASIL RISET 

4.1.1. Data Hasil Observasi 

a. Data Hasil Observasi di Tempat Penjualan Jamu Tradisional 

- Jenis transportasi yang digunakan saat keliling berjualan jamu 

bermacam-macam, ada yang berjalan kaki, menggunakan sepeda, 

sepeda motor, gerobak, dan ada pula yang menetap di salah satu 

kios di pasar. 

- Kebersihan yang kurang terjaga pada gelas-gelas dan botol yang 

digunakan. 

- Penjualan jamu di daerah pedesaan memiliki konsumen yang lebih 

beragam mulai dari anak muda usia sekitar 18-22 tahun, anak kecil, 

ibu-ibu yang sedang belanja di pasar, dan bapak-bapak. Sedangkan 

di kota besar mayoritas pembeli adalah ibu-ibu berusia sekitar 35-

50 tahun. 

b. Data Hasil Observasi di Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional 

Tawangmangu 

- Mendapatkan literatur yang lebih lengkap mengenai jamu. 

- Pemberian jamu sebagai terapi pengobatan pada pasien di klinik 

saintifikasi jamu 

- B2P2TOOT sedang berupaya meluruskan persepsi negatif 

masyarakat mengenai jamu dengan cara mengedukasi pasien yang 

datang ke klinik, kampanye melalui media sosial dan website, serta 

pembuatan aplikasi berbasis android yang berisi daftar tanaman 

obat dan ramuan jamu yang telah disaintifikasi agar masyarakat 

dapat mengenal perbedaan jamu yang aman dan berbahaya dan 

dapat membuat jamu sendiri di rumah. 
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4.1.2. Data Hasil Depth Interview 

a. Data Hasil Depth Interview Beberapa Pedagang Jamu 

Tradisional 

- Para pedagang jamu tradisional membuat sendiri produk yang akan 

dijual. 

- Proses produksi mayoritas pedagang jamu tradisional dimulai 

sekitar pukul 03.00 WIB dan berangkat menjajakan jamunya pukul 

05.30 WIB, 

- Jamu diproduksi setiap hari sehingga produk selalu segar. 

- Rata-rata pedagang jamu tidak memiliki pekerjaan lain sehingga 

berdagang jamu merupakan pekerjaan utama. 

- Resep dalam membuat jamu didapat turun-temurun dari nenek, ibu, 

atau mertua. 

- Produk jamu yang dijual rata-rata sama, yaitu: jamu temulawak, 

kunyit asam, beras kencur, kulit manggis, pahitan, daun pepaya, 

kunyit putih, sirih, cabe puyang, dan gepyokan (uyub-uyub). 

- Pembeli utama adalah wanita paruh baya dengan jenis jamu yang 

biasa dikonsumsi adalah kunir asam, beras kencur dan daun pepaya. 

Sedangkan konsumen laki-laki biasanya jamu untuk pegel linu, 

seperti pahitan (sambiloto). 

 

b. Data Hasil Depth Interview Pustakawan Fitri Handayani, SIP 

di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat 

dan Obat Tradisional Tawangmangu 

- Pengertian dan proses saintifikasi jamu 

- Penyimpanan bahan baku jamu menjadi simplisia agar terjaga 

kualitasnya dan tahan lama. 

- Sejarah berdirinya B2P2TOOT 

- Pemberian jamu sebagai terapi obat pada pasien di klinik 

saintifikasi jamu dalam bentuk simplisia, kemudian direbus sendiri 

oleh pasien sesuai dengan ketentuan. 
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- Produk hasil penelitian di B2P2TOOT tidak boleh dikomersilkan 

karena murni untuk tujuan penelitian. 

 

c. Data Hasil Depth Interview Apoteker Tofan Aries Mana, 

S.Farm, Apt 

- Perbedaan jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka adalah 

pada pengujian khasiatnya. Jamu khasiatnya melalui data empiris 

khasiat bahan bakunya, obat herbal terstandar melalui uji ke hewan 

coba, dan fitofarmaka adalah yang telah melalui uji pada manusia. 

- Istilah obat herbal terstandar dan fitofarmaka terasa asing bagi 

orang awam, namun produknya ternyata telah dikenal luas, seperti 

Tolak Angin untuk obat herbal terstandar dan Stimuno sebagai 

contoh fitofarmaka. 

- Jamu adalah obat herbal yang sehat karena merupakan makanan 

yang memiliki efek obat. 

- Jamu yang berbahaya adalah yang dicampur dengan bahan kimia 

obat dengan maksud agar efek jamu lebih cepat terasa. 

- Konsumsi jamu dapat sebagai komplementer obat kimia, namun 

konsumsinya harus diberi selang waktu. Hal ini mematahkan mitos 

bahwa jamu tidak boleh diminum apabila seseorang telah 

mengonsumsi obat kimia. 

- Saintifikasi jamu secara harfiah adalah upaya terobosan untuk 

menjadikan jamu bisa diterima di medis ini, khususnya di 

pelayanan kesehatan dengan bukti evidence based. 

- Proses saintifikasi jamu dimulai dari penanaman bahan baku 

hingga uji ke objek manusia, dan menghasilkan produknya jamu 

saintifik. 

- Perbedaan klinik saintifikasi jamu dengan klinik konvensional 

adalah pemberian terapinya melalui produk jamu saintifik. 

- Anjuran dan larangan dalam mengonsumsi jamu 
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4.2. ANALISA DATA HASIL RISET 

Sesuai dengan metode penelitian yang telah dijabarkan pada bab 

sebelumnya, data primer hasil dari riset akan digunakan sebagai penentu konsep 

desain karena menunjukkan target audiens dan kebutuhan konten perancangan. 

Data riset yang diperoleh kemudian dianalisa dan dipilah kembali menurut 

seberapa penting data tersebut dalam melengkapi proses perancangan buku 

ensiklopedia ilustrasi Jamu. Berikut data hasil riset yang telah dianalisa. 

4.2.1. Permasalahan 

Permasalahan yang teridentifikasi dari data observasi maupun depth 

interview yang relevan dengan topik perancangan adalah: 

1. Pedagang jamu tradisional masih kurang menjaga kebersihan peralatan 

yang digunakan, baik pada botol penyimpanan jamu, gerobak atau meja 

tempat berjualan, maupun gelas yang digunakan konsumen, sehingga 

berpotensi mendatangkan penyakit lain. 

2. Adanya persepsi dan isu negatif terkait jamu, sehingga B2P2TOOT 

sebagai lembaga pemerintah berupaya dalam meluruskan anggapan-

anggapan negatif tersebut melalui saintifikasi jamu dan program-

programnya yang lain. 

3. Banyak masyarakat yang belum mengenal istilah klasifikasi dalam obat 

herbal, seperti Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka, dan apa 

perbedaannya masing-masing. Di sisi lain, pemakaian obat-obatan 

tersebut sudah sangat umum di masyarakat. Sehingga perlunya 

pengedukasian selain untuk memberi wawasan kepada masyarakat, juga 

untuk sosialisasi cara konsumsi jamu yang benar dan aman agar jamu 

dapat benar-benar memberi manfaat dan meminimalisasi efek sampingnya.  

 

4.2.2. Target Audiens 

Dari data riset di atas, terdapat beberapa poin bahasan yang 

menunjukkan target audiens. Poin bahasan tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Konsumen jamu paling banyak adalah wanita, dan pedagang jamu 

tradisional mayoritas wanita, sehingga target audiens yang tepat untuk 

buku ensiklopedia ilustrasi jamu adalah wanita. 

2. Perbedaan usia rata-rata konsumen jamu di daerah pedesaan dengan 

perkotaan cukup jauh. Jika di pedesaan masih terdapat pembeli jamu 

berusia muda (sekitar 18 tahun), pembeli jamu di perkotaan cenderung 

berusia lebih tua (35-50 tahun). Sedikitnya usia muda yang mengonsumsi 

jamu bisa jadi karena kurangnya wawasan mengenai jamu, atau adanya 

persepsi negatif terkait jamu di benak mereka. Hal ini dapat menjadi acuan 

target audiens untuk perancangan yaitu seorang wanita dengan rentang 

usia 22-30 tahun. 

 

4.2.3. Konten Buku 

Data hasil riset yang didapat memuat penjelasan beberapa konten yang akan 

dimuat dalam buku. Konten buku tersebut adalah: 

1. Karakteristik pedagang jamu tradisional. 

2. Jamu yang umum dijual dan hampir selalu dibuat oleh pedagang jamu 

tradisional adalah jamu temulawak, kunyit asam, beras kencur, kulit 

manggis, pahitan, daun pepaya, kunyit putih, sirih, cabe puyang, dan 

gepyokan (uyub-uyub). 

3. Pengertian dan proses saintifikasi jamu, hingga pengaplikasian produk 

jamu pada pasien di klinik saintifikasi jamu. 

4. Klasifikasi obat herbal menurut BPOM, yaitu jamu, obat herbal terstandar, 

dan fitofarmaka. 

5. Cara konsumsi jamu yang benar dan aman, sehingga dapat memberi 

manfaat yang nyata dan terhindar dari efek samping lainnya. Hal ini juga 

untuk meluruskan anggapan-anggapan negatif dari masyarakat terkait 

dengan jamu tradisional. 

6. Mendapatkan literatur yang lebih lengkap mengenai jamu untuk 

penyusunan konten buku. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan”  
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BAB V 

KONSEP DESAIN 

 

5.1. KONSEP DESAIN AWAL 

Konsep desain didapat dari berbagai pertimbangan yang didapat selama 

riset. Berangkat dari rumusan masalah yang telah didapat, kemudian ditentukan 

strategi desain dan target audiens untuk mendapatkan konsep desain yang akan 

digunakan. 

 

Bagan 5. 1. Bagan Analisa Big Idea. 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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5.1.1. Big Idea 

Konsep perancangan buku diperoleh dari analisa target audiens melalui 

studi literatur, studi eksisting dari media yang sudah ada, observasi langsung 

di lokasi penjualan jamu tradisional, dan depth interview dengan narasumber 

dari stakeholder. Setelah semua data dianalisa, kemudian diperoleh satu Big 

Idea yang mendasari perancangan buku ensiklopedia ilustrasi ini, yaitu 

“Racikan Herbal Milik Indonesia”.  

Big Idea ini memiliki makna bahwa jamu merupakan obat herbal asli 

Indonesia yang telah disediakan oleh alam untuk dimanfaatkan sebagai 

pengobatan. Implementasi big idea pada perancangan terdapat di gaya 

ilustrasi yang digunakan, yaitu gaya 90-an seperti yang terdapat pada iklan-

iklan dan kemasan produk lawas. Gaya ilustrasi ini telah melekat di benak 

masyarakat Indonesia sebagai sesuatu yang “jadul”, sehingga apabila audiens 

melihat, mereka mengenali bahwa buku ini memuat konten yang tradisional 

dan sangat “Indonesia”. 

 

5.1.2. Output 

Luaran dari perancangan ini adalah buku ensiklopedia ilustrasi yang 

mengenalkan jamu tradisional Jawa. Konten dari buku ini berkaitan dengan 

jamu, meliputi pengertian jamu, sejarah jamu di Indonesia, budaya minum 

jamu di masyarakat Jawa, klasifikasi obat herbal di Indonesia, tinjauan 

farmakologi jamu, kajian tanaman obat yang menjadi bahan baku jamu, dan 

resep pembuatan jamu rumahan. Beberapa bagian yang dikerjakan meliputi 

ilustrasi, layouting buku, pemilihan gaya bahasa, dan warna. 

 

5.1.3. Konsep Media 

Konsep media dalam perancangan buku ensiklopedia ilustrasi Jamu 

terdiri dari: 

1. Buku Bergambar 

Akan terdapat ilustrasi-ilustrasi hand-drawn untuk menjelaskan konten 

buku. Karena banyaknya informasi yang terdapat dalam buku 
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ensiklopedia, sehingga ilustrasi visual dapat membantu penyerapan 

informasi menjadi lebih mudah.   

2. Konten Lengkap dan Informatif 

Ensiklopedia memiliki pengertian sebuah buku yang lengkap, informatif, 

dan konten yang disusun sesuai abjad. Maka, buku ensiklopedia ilustrasi 

Jamu ini disusun dengan konten yang lengkap mengenai jamu dengan 

banyak gambar ilustrasi, dan menggunakan bahasa yang semi-formal agar 

lebih mudah dipahami. Penyusunan halaman menggunakan sistem grid 

dan layout agar tertata rapi dan tidak menyebabkan kelelahan dalam 

membaca. 

 

5.2. KRITERIA DESAIN 

5.2.1. Gaya Bahasa 

Berdasarkan analisa pada studi eksisting dan komparator, gaya bahasa 

semi-formal terkesan dekat dengan pembaca dan cenderung dapat lebih 

mudah menyampaikan pesan dalam buku ensiklopedia yang memiliki 

informasi sangat banyak. Sehingga, buku ensiklopedia ilustrasi Jamu akan 

menggunakan gaya bahasa semi-formal agar informasi yang disajikan dapat 

lebih mudah dipahami pembaca. 

 

5.2.2. Judul Buku 

Buku ensiklopedia ilustrasi Jamu dibuat untuk mengenalkan ramuan 

obat herbal khas Indonesia yaitu jamu yang semakin ditinggalkan seiring 

dengan perkembangan teknologi pengobatan medis. Judul buku “Jamu: 

Racikan Herbal Milik Indonesia” secara langsung merepresentasikan isi buku 

yang mengulas mengenai jamu sebagai obat herbal khas Indonesia yang 

berasal dari bahan alam dan telah disediakan oleh alam Indonesia untuk 

dimanfaatkan demi kebaikan masyarakat. 
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5.2.3. Cover Buku 

Cover buku ini bergambar tanaman-tanaman obat dengan tone warna 

hijau dan coklat sesuai dengan warna jamu dan tumbuhan-tumbuhan (alami).  

  

Gambar 5. 1. Anatomi layout cover depan 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

Keterangan: 

1. Judul, merupakan elemen dominan dengan font yang paling besar dan 

terletak di atas bidang kosong agar terlihat menonjol. 

2. Sub-judul, memiliki ukuran font lebih kecil dari judul, dan berguna 

sebagai penjelas judul. 

3. Nama Pengarang. 

 

1 

2 
3 
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Gambar 5.2. Anatomi layout cover belakang 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

Keterangan: 

1. Identitas buku 

2. Deskripsi pengantar isi buku. 

3. Barcode dan nomor ISBN 

 

5.2.4. Struktur Buku 

 Cover depan 

 End paper/leaves 

 Cover dalam 

 Informasi penerbitan 

 Dedication atau ucapan terimakasih 

 Daftar isi 

1 

2 

3 
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 Isi buku 

 Glossarium 

 Daftar pustaka 

 Profil penulis 

 

5.2.5. Konten Buku 

 

Bagan 5. 2. Konten Buku 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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Konsep buku didapatkan dengan beberapa metode yang dilakukan pada 

saat pengumpulan data, yaitu melalui studi literatur dari media-media yang 

telah ada sebelumnya, observasi langsung ke Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu dan 

tempat penjualan jamu tradisional, serta melalui depth interview dengan 

beberapa narasumber. Adapun penjelasan dari masing-masing konten buku 

pada setiap babnya adalah: 

Introduction 

Bab ini berisi mengenai pengertian jamu secara umum. 

Bab 1 – Sejarah Jamu 

Pada bab sejarah jamu menceritakan bagaimana asal-mula dan 

perjalanan jamu berkembang di Indonesia, mulai dari Indonesia pada masa 

kerajaan hingga masa modern. 

Bab 2 – Budaya Minum Jamu di Masyarakat 

Bab ini berisi tentang bagaimana budaya minum jamu di Indonesia. 

Bagaimana minum jamu dapat menjadi budaya turun-temurun dari nenek 

moyang hingga saat ini, bagaimana perkembangan pasar penjualan jamu 

tradisional dari dulu hingga sekarang. Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab, 

yaitu: 

- Kebiasaan Turun-Temurun Minum Jamu 

- Revolusi Penjual Jamu Tradisional 

- 8 Jenis Jamu Rebusan Tradisional 

Bab 3 – Tinjauan Farmakologi Jamu 

Bab ini berisi mengenai tinjauan jamu dalam bidang farmakologi. 

Farmakologi merupakan cabang keilmuan yang mempelajari efek obat dan 

zat asing terhadap suatu organisme. Dalam hal ini berarti tinjauan mengenai 

efek jamu terhadap manusia sebagai konsumen. Bab ini terdiri dari beberapa 

sub-bab, yaitu: 

- Cara Kerja Jamu 

- Klasifikasi Obat Herbal (Jamu, Obat Herbal Terstandar, dan Fitofarmaka) 

- Saintifikasi Jamu 
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- Memilih Jamu Kemasan yang Aman 

- Dos and Don’ts with Jamu 

Bab 4 – Kajian Tanaman Obat sebagai Bahan Baku Jamu 

Berini tentang kajian dari 47 jenis tanaman obat yang diteliti oleh 

B2P2TOOT sebagai badan peneliti tanaman obat resmi dari Kementerian 

Kesehatan RI. Informasi yang terdapat di dalamnya mencakup kandungan 

kimia dalam tanaman obat, cara penanaman atau pembudidayaannya di 

rumah, dan ilustrasi yang membantu pembaca mengenali jenis-jenis 

tanamannya. 

Bab 5 – Resep Jamu Rumahan 

Berisi kumpulan resep jamu yang dapat dibuat di rumah sebagai 

pengobatan untuk penyakit ringan sehari-hari. Resep jamu yang terdapat 

dalam buku terbagi menurut jenis dan proses saintifikasi yang telah dilalui. 

Pembagian sub-babnya adalah: 

- Resep Jamu Tradisional Jawa 

- Resep Jamu Saintifik oleh B2P2TOOT 

- Resep Jamu Perawatan Sehari-Hari 

 

5.2.6. Ilustrasi 

Ilustrasi merupakan elemen paling penting dalam perancangan buku 

ensiklopedia ini karena untuk memperjelas konten agar mudah dipahami oleh 

pembaca. Selain untuk memperjelas konten buku, juga terdapat ilustrasi yang 

bersifat dekoratif dan hanya untuk membuat buku semakin menarik secara 

visual tanpa memiliki fungsi terkait konten buku. Objek-objek yang 

diilustrasikan diambil dari hasil pengamatan pada saat riset etnografi desain. 

Objek terkait dengan jamu diamati dan dipelajari bentukannya untuk 

kemudian diilustrasikan sesuai dengan kebutuhan buku. 

Gaya ilustrasi yang digunakan adalah semi-realis karena sebagai buku 

ensiklopedia, gaya semi-realis diharapkan mampu memvisualisasikan 

informasi secara tepat dan tidak banyak menghilangkan detail dari objek 

aslinya. Ilustrasi dibuat mirip dengan gaya gambar pada kemasan-kemasan 
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jamu jadul atau pada ilustrasi komik-komik jaman dahulu seperti karya 

Tatang Suhenra. Objek digambar tidak terlalu sempurna namun memiliki 

gesture yang luwes menggambarkan konten yang ingin disampaikan. Warna 

pada ilustrasi yang digunakan fullcolor dengan nuansa hijau, kuning, dan 

coklat agar konsep “alami dan tradisional” dapat tercapai. 

               

                        

                        

Gambar 5.3. Hasil riset etnografi dan implementasinya pada ilustrasi 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

Terdapat tiga jenis ilustrasi yang digunakan dalam buku, yaitu gambar 

suasana, still-life, dan dekoratif. Ilustrasi gambar suasana untuk pembahasan 

konten yang terkait dengan interaksi manusia, still-life untuk penggambaran 

objek tanaman atau benda-benda lainnya, dan dekoratif sebagai elemen 

tambahan. 
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Suasana 

 

Still-Life 

 

Dekoratif 

Gambar 5.4. Ilustrasi suasana, still life, instruktif, dan dekoratif. 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

5.2.7. Fotografi 

Fotografi digunakan pada bab 4 sebagai identifikasi bentuk tanaman, 

serta pada bab 5 sebagai background halaman. Untuk pengenalan bentuk 

tanaman, teknik fotografi yang digunakan adalah pencahayaan high-key agar 

profil tanaman dapat terlihat jelas dan memperlihatkan perbedaan tanaman 

yang satu dengan yang lain.  Sedangkan pengambilan foto untuk background 

halaman, objek yang digunakan adalah benda-benda terkait jamu seperti 

segelas jamu dan bahan-bahan baku jamu. Teknik yang digunakan adalah 

pencahayaan low-key agar mendapat efek dramatis dan dapat kontras dengan 

teks terang. 

Pengaturan teknis untuk fotografi tanaman adalah dalam range: f  2,8 – 

5,6, ISO 100-800 (tergantung kondisi cahaya matahari, rendah jika cahaya 

terik, dan tinggi jika keadaan mendung), shutter speed 1/80 – 1/1000 

(tergantung kondisi cahaya matahari, rendah jika terik, dan tinggi jika 

mendung), pencahayaan matahari pada pukul 10.00 hingga 15.00, dan angel 

pengambilan tergantung kondisi tanaman (high-angel untuk tanaman kecil 

dibawah pandangan mata, low-angel untuk tanaman dan pohon besar). 
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Gambar 5.5. Fotografi tanaman untuk bab 4 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

Lalu pengaturan teknis untuk fotografi background adalah dalam range: 

f  5,6 – 8, ISO 1000-2000, shutter speed 1/45 – 1/80, pencahayaan matahari 

pada pukul 15.00 hingga 17.00, dan angel pengambilan high-angel ±45° 

sampai tegak lurus 90°. 

  

Gambar 5.6. Fotografi background untuk bab 5 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

5.2.8. Tipografi 

Jenis font yang digunakan terbagi menjadi 3 berdasarkan 

penggunaannya, yaitu pada judul dan sub-judul, paragraf pembuka, serta body 

text. Pada judul dan sub-judul, jenis font yang digunakan adalah font 

decorative  “Grundwald” karena bentuk huruf yang meliuk-liuk dan memiliki 

ornamen-ornamen daun namun tidak berlebihan, untuk menimbulkan kesan 

jamu sebagai obat herbal yang alami.  
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Gambar 5.7. Font Grundwald 

 

Pada paragraf pembuka digunakan jenis hand-writting caps “Leafy” 

karena target segmen buku yang menyasar perempuan, jenis ini cenderung 

memberikan kesan feminin dan santai. 

Gambar 5.8. Font Leafy 

 

Sedangkan pada body-text akan digunakan font berjenis sans serif 

“Futura-Book” karena agar lebih nyaman dan tidak menimbulkan kelelahan 

ketika dibaca. 

ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ  

abcde fgh i j k lmnopqrs tu vwxyz  

0123456789  

Gambar 5.9. Font Futura-Book 

 

5.2.9. Warna 

Buku ensiklopedia ilustrasi ini dirancang fullcolor dengan warna-warna 

dominan adalah warna yang dapat membentuk kesan tradisional dan alami, 

yaitu hijau, kuning, jingga-kemerahan, dan cokelat.. Warna-warna tersebut 
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diambil dari warna-warna herba kering yang merupakan bahan baku utama 

jamu. Selain itu, warna-warna tersebut kemudian dipilih yang tidak terlalu 

mencolok dan sedikit kekuning-kuningan, untuk menciptakan kesan 

tradisional. 

 

 

 

Gambar 5.10. Palet warna dominan pada buku. 

Sumber: Pramadipta (2018) dan google.com 

 

5.2.10. Layout 

Pola layout yang digunakan pada perancangan buku ini adalah pola 

yang mengarahkan pandangan mata membentuk huruf “Z” agar pembaca 

memperoleh informasi secara utuh dan urut. Buku ensiklopedia ilustrasi 

menggunakan ilustrasi sebagai elemen dominan pada buku.  Teks dan 

ilustrasi ditata sesuai dengan panduan grid yang digunakan. Namun, 

penggunaan grid disesuaikan dengan kebutuhan ilustrasi, karena bentuk 

ilustrasi yang bermacam-macam membutuhkan penempatan teks dan elemen 

desain lain secara leluasa. Sehingga, beberapa halaman memiliki pengaturan 

layout tanpa grid. 
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Gambar 5.11. Sketsa layout. 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

Grid yang digunakan adalah jenis 4 grid karena dengan banyaknya 

elemen ilustrasi, penggunaan ini bertujuan untuk membuat penataan konten 

lebih leluasa namun tetap rapi. 4 Grid yang ada kadang disederhanakan 

menjadi 2 grid jika halaman mengandung banyak teks. Ukuran margin atas-

bawah-kanan-kiri adalah 2 cm. Lebar masing-masing grid adalah 3,5 cm 

dengan jarak 1 cm antar grid. 
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Gambar 5.12. Penggunaan grid untuk layouting pada salah satu halaman buku. 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

5.2.11. Spesifikasi Buku 

Adapun spesifikasi dari buku yang akan dibuat yaitu: 

- Jenis : Buku Ilustrasi 

- Bentuk : Buku Ensiklopedia Pengetahuan 

- Bidang Kajian : Jamu Tradisional Jawa 

- Spesifikasi fisik :  - Ukuran buku: 21 cm x 21 cm 

  - Bahan cover: Karton 3mm lapis kertas Coronado 150 

gsm  

     laminasi hotpress 

  - Bahan isi: Matte Paper 

  - Jilid: Jahit Hardcover 

  - Jumlah halaman: 152 halaman 

  - Cetak: Fullcolor 

 

5.3. PRAKIRAAN HARGA PRODUKSI 

Berikut ini adalah prakiraan harga untuk produksi sebanyak 1.000 buku: 

Biaya Riset dan Desain 

Rp 10.000.000 

2 cm 3,5 cm 1 cm 

cm 
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Biaya Cetak Book Jacket 

Dimensi book jacket adalah 64 cm x 22 cm 

Dalam 1 lembar kertas artpaper A2 (64 cm x 48 cm) didapat 2 lembar book jacket. 

Eksekusi menggunakan print sublime, dengan laminasi doff dan cetak hotprint 

silver pada bagian judul. 

Print sublime = Rp 25.000 / A2 = Rp 12.500 / book jacket 

            = Rp 12.500.000 untuk 1000 eksemplar 

Laminasi doff = Rp 16.000 / A2 bolak-balik = Rp 8.000 / book jacket 

           = Rp 8.000.000 untuk 1000 eksemplar  

Hotprint : 

Pembuatan plat = Rp 250/cm2 

Dimensi judul adalah 8,5 cm x 4 cm, sehingga luas = 34 cm2 

Harga plat hotprint = Rp 250 x 34 = Rp 8.500 / plat  

Harga hot print silver pada judul = Rp 100 / eksemplar 

    = Rp 100.000 untuk 1000 eksemplar 

Biaya cetak book jacket = Rp 12.500.000 + Rp 8.000.000 + Rp 8.500 + Rp 

100.000 

              = Rp 20.608.500 untuk 1000 eksemplar buku  

 

Biaya Cetak Buku 

Cetak isi (152 halaman) 

1 lembar matte paper A3+ (48 cm X 32 cm) cukup untuk mencetak 4 halaman  

(21 cm x 21 cm) 

Cetak indigo plus biaya kertas matte paper per A3+ bolak-balik adalah Rp 3.000,- 

1000 eksemplar = 152.000 halaman = 38.000 lembar matte paper A3+ 

Biaya cetak isi  = Harga per A3+ x kebutuhan untuk cetak 1.000 eksemplar 

 = Rp 3.000 x 25.000 lembar 

 = Rp 114.000.000,- 
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Cetak cover 

Harga cetak cover sudah termasuk pada harga penjilidan. Namun untuk harga hot 

print atau lapisan emas pada judul adalah sebagai berikut: 

Pembuatan plat = Rp 250/cm2 

Dimensi judul adalah 8,5 cm x 4 cm, sehingga luas = 34 cm2 

Harga plat hotprint = Rp 250 x 34 = Rp 8.500 

Harga hot print emas pada judul = Rp 100 x 1.000 eksemplar = Rp 100.000 

Total biaya cetak cover = biaya cetak hotprint 

 = Rp 8.500 + Rp 100.000 

 = Rp 108.500 

Jilid jahit dan finishing 

Biaya jilid dan finishing per buku adalah Rp 20.000,- 

Untuk 1.000 eksemplar buku, maka = Rp 20.000 x 1000 eksemplar = Rp 

20.000.000 

 

Total biaya cetak buku = cetak isi + cetak cover + jilid dan finishing 

   = Rp 114.000.000 +  + Rp 108.500 + Rp 20.000.000 

   = Rp 134.108.500 

Jumlah Total Produksi 

Biaya riset dan desain + biaya cetak book jacket + biaya cetak buku 

= Rp 10.000.000 + 20.608.500  + Rp 134.108.500 

= Rp 164.717.000  

 

Mark up penjualan (30%) = Rp 164.717.000 x 30% = Rp 49.415.100 

       = Rp 164.717.000 + 30% = Rp 214.132.100 

PPn + PPh (10%) = Rp 214.132.100 x 10% = Rp 21.413.210 

       = Rp 235.545.310 

Harga produksi per buku = Rp 235.545.310 : 1000 = Rp 235.546 

Biaya distribusi = Rp 15.000 / buku 

Harga jual per buku = Rp 235.546 + Rp 15.000 

          = Rp 250.546 = Rp 251.000 (pembulatan)  
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5.4. PROSES DESAIN 

Proses desain adalah segala proses terkait perancangan buku ensiklopedia 

ilustrasi Jamu. Meliputi proses pembuatan ilustrasi dan layouting konten buku. 

5.3.1. Proses Ilustrasi 

a. Alternatif Gaya Gambar 

 

Warna Realis 

 

Warna kebiruan tekstur 

cat air 

 

Warna hitam-putih arsir 

kasar 

Gambar 5.13. Perbandingan alternatif gaya ilustrasi. 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

Jika dilihat perbandingan gaya gambar di atas, ilustrasi dengan 

pewarnaan realis adalah yang paling sesuai karena dapat merepresentasikan 

suatu objek dengan baik. Gaya ilustrasi dengan warna kebiruan dan tekstur 

cat air memiliki kesan artsy. Namun, gaya ini memiliki kekurangan yaitu 

menghilangkan banyak sekali detail dari objek, sehingga kurang representatif. 

Sedangkan untuk warna hitam-putih, terlihat simple meskipun tidak 

meninggalkan banyak detail karena memiliki arsiran kasar untuk 

menonjolkan detail objek. Tetapi, apabila gaya ini digunakan dalam ilustrasi 

keseluruhan buku akan terasa monoton dan tidak dapat menunjukkan 

identitas tanaman pada bab kajian tanaman obat. 

Untuk itu, gaya ilustrasi yang digunakan adalah ilustrasi berwarna 

realis, karena warna merupakan elemen penting dalam mengenali suatu objek. 

Penggunaan warna realis pada buku ini dimaksudkan agar pembaca dapat 

membedakan objek satu dengan yang lain, terutama pada bab kajian tanaman 

obat dimana perlu identifikasi tanaman secara detail. 
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Teknik pembuatan ilustrasi adalah dengan software menggambar dan 

teknik pewarnaan digital coloring agar lebih leluasa dalam eksplorasi warna 

dan gaya gambar. 

Bab Introduction adalah bab pengenalan tentang jamu. Oleh karena itu, 

ilustrasi yang digunakan menggambarkan fungsi jamu yang merupakan obat 

herbal untuk berbagai penyakit dan perawatan tubuh, salah satunya untuk 

lulur kecantikan. 

 

 

Gambar 5.14. Contoh ilustrasi pada bab Introduction 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

Pada bab 1 menceritakan asal-usul jamu di tanah Indonesia, salah 

satunya digambarkan melalui ilustrasi Gajah Mada memimpin pasukan dari 

Kerajaan Majapahit untuk merebut tanah Bali. 

    

Gambar 5.15. Contoh ilustrasi pada bab 1 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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Bab 2 berisi mengenai kebudayaan minum jamu di Indonesia. Budaya 

minum jamu yang masih bertahan hingga sekarang tentu membuat jamu 

mengalami beberapa kali adaptasi dengan jaman. Salah satu ilustrasi yang 

digunakan pada bab 2 adalah penggambaran revolusi jamu, mulai dari 

pengemasan hingga cara pemasaran. 

 

Gambar 5.16. Contoh ilustrasi pada bab 2 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

Konten pada bab 3 adalah tentang bab tinjauan farmakologi jamu. 

Terdapat sub-bab proses saintifikasi jamu yang digambarkan setiap tahapnya, 

anjuran-larangan dalam konsumsi jamu dan tips memilih jamu yang 

digambarkan dengan icon-icon sederhana. 

    

 



71 
 

    

 

Gambar 5.17. Contoh ilustrasi pada bab 3 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

Bab 4 membahas kajian tanaman-tanaman obat, visualisasi 

menggunakan teknik fotografi agar dapat memperlihatkan karakteristik 

tanaman dengan detail. Terdapat pula beberapa ilustrasi untuk membedah 

atau menggambarkan bentuk yang tidak terdapat pada foto. 

  

Gambar 5.18. Contoh ilustrasi pada bab 5 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

Pada bab 5 ini secara keseluruhan berisi cara pembuatan jamu, sehingga 

ilustrasi yang dibutuhkan berupa ilustrasi dari bahan baku jamu.  

 

Gambar 5.19. Contoh ilustrasi pada bab 6 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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b. Proses Sketching 

Proses sketsa manual adalah pembuatan sketsa ilustrasi 

menggunakan media kertas dan pensil. Pada proses ini dibuat aset-aset 

ilustrasi yang nantinya akan di-tracing menggunakan software gambar 

menjadi bentuk sketsa digital. 

 

Gambar 5.20. Proses manual sketching 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

 

c. Proses Digital Sketching 

Proses pembuatan sketsa digital adalah dengan tracing sketsa 

manual menggunakan softwaredigital drawing. Proses ini memerlukan waktu 

yang cukup singkat. 

 

manual 
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digital 

Gambar 5.21. Mengubah sketsa manual menjadi digital 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

d. Proses Digital Coloring 

Proses mewarnai sketsa dengan teknik digital menggunakan 

software digital drawing. Proses ini memerlukan waktu yang lama karena 

ilustrasi yang dibutuhkan berupa ilustrasi yang semi-realis. Ada dua tahap 

dalam pewarnaan digital, yaitu pemberian warna dasar, dan tahap kedua 

adalah pemberian volume/shading. 

 

Gambar 5.22. Proses pemberian warna dasar pada outline 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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Gambar 5.23. Proses shading 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

5.3.2. Proses Layout 

a. Layout Dominan Ilustrasi 

Penggunaan layout yang didominasi oleh ilustrasi paling banyak 

digunakan pada halaman pergantian bab, karena untuk menonjolkan konten 

yang akan disampaikan pada bab tersebut. Selain itu, bisa juga karena konten 

informasi pada halaman tersebut tidak terlalu banyak, sehingga ilustrasi 

digunakan sebagai pengisi ruang. 

 

Gambar 5.24. Layout dengan ilustrasi yang dominan. 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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b. Layout Ilustrasi dan Teks Seimbang 

Layout yang seimbang antara komposisi teks dan ilustrasi 

digunakan pada halaman yang memuat banyak konten teks. Grid yang 

digunakan untuk body text adalah pada grid ke-1 hingga ke-4. 

 

Gambar 5.25. Layout dengan komposisi ilustrasi dan teks seimbang 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

c. Layout Dominan Teks 

Layout yang yang dominan dengan teks digunakan pada halaman 

yang memiliki banyak penjelasan yang tidak efektif apabila digambarkan 

melalui ilustrasi. 

 

Gambar 5.26. Layout dengan komposisi dominan teks 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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5.3.3. Alternatif Desain Digital 

a. Desain Cover 

Alternatif 1 untuk desain cover memiliki bentuk seperti buku kuno dengan 

warna kecoklatan. Buku kuno dipilih untuk menonjolkan sisi “tradisional” 

dari jamu. 

 

Gambar 5.27. Desain cover alternatif 1 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

Konsep dari alternatif desain ke-2 lebih mengarah ke jamu sebagai obat 

herbal. Herbal digambarkan dengan tanaman-tanaman obat dan layout lebih 

flexible mengikuti ilustrasi. 

 

Gambar 5.28. Desain cover alternatif 2 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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Pada alternatif 2 menggambarkan bahan-bahan dan benda-benda yang 

berhubungan dengan jamu untuk memberi suasana “tradisional”. Dan cover 

belakang menggunakan ilustrasi tanaman obat. 

 

Gambar 5.29. Desain cover alternatif 3 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

 Dari ketiga alternatif, terpilih alternatif 3 untuk cover buku karena lebih 

terlihat tradisional namun tetap eye catching. 

 

b. Desain Halaman Pembuka Bab 

Alternatif desain 1 memiliki penataan layout tulisan yang mengikuti 

ilustrasi, serta terdapat icon yang mewakili isi pada masing-masing bab. 

Contohnya pada bab pertama adalah bab pengenalan jamu, sehingga iconnya 

adalah tanda tanya karena bab tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan 

pembaca yang belum mengetahui apa itu jamu. 

  

Gambar 5.30. Desain halaman awal bab alternatif 1 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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Alternatif desain 2 untuk halaman pembuka bab berkonsep minimalis 

dengan penggunaan ilustrasi yang mewakili keseluruhan isi bab dan paragraf 

yang menjelaskan konten dalam bab tersebut. Paragraf menggunakan 

penataan rata ke tengah. Terdapat pula icon yang merepresentasikan isi bab 

dan berbeda-beda bentuk untuk masing-masing babnya. 

  

Gambar 5.31. Desain halaman awal bab alternatif 2 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

Alternatif 3 untuk desain halaman pembuka tidak jauh berbeda dari 

alternatif pertama, hanya mengubah komposisi ilustrasi, tipografi, dan 

paragraf pembuka bab. Alternatif 3 memiliki komposisi ilustrasi yang lebih 

dominan dengan ukuran tipografi judul yang besar sehingga memenuhi ruang 

kosong. Isi paragraf ditambah dengan kalimat intro (tidak semua bab ada) 

yang ditata rata ke tengah, dan paragraf penjelas lain. 

  

Gambar 5.32. Desain halaman awal bab alternatif 3 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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 Dari ketiga alternatif, alternatif 3 terpilih karena lebih sesuai dengan 

konsep buku yang tidak minimalis. Selain itu, layout dengan ilustrasi yang 

mendominasi dapat membantu menciptakan suasana sesuai dengan isi bab, 

contohnya seperti pada bab Kearifan Lokal Indonesia suasana yang dibentuk 

adalah ke-tradisional-an jamu yang menjadi kebudayaan di masyarakat. 

 

c. Desain Halaman Isi 

Untuk halaman isi, diperlukan 4 jenis layout yaitu untuk konten 

pengetahuan umum mengenai jamu yang biasa, pengetahuan umum bentuk 

komparasi informasi, kajian tanaman obat, dan resep jamu rumahan. 

- Paragraf panjang 

Halaman isi paragraf panjang biasanya menggunakan sistem grid 2 

kolom., namun dapat juga ditata dengan kombinasi 2-4 grid. Contohnya 

adalah pada sub-bab Jamu Dalam Kebudayaan. 

Alternatif 1 menggunakan sistem 1 kolom dengan sedikit ruang di 

luar kolom utama untuk menempatkan keterangan. 

  

Gambar 5.33. Desain halaman pengetahuan umum biasa alternatif 1 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

Pada alternatif 2, ukuran judul diperbesar dari alternatif 1 agar 

judul menjadi elemen paling menonjol dalam halaman. Hal ini karena 

judul merupakan representasi dari keseluruhan konten. Paragraf 
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pembuka menggunakan jenis huruf yang berbeda dari paragraf isi 

karena paragraf pembuka adalah cerminan dari keseluruhan isi. 

Penataan paragraf pada alternatif kedua adalah rata kanan-kiri agar 

halaman terlihat penuh dan simetris, dan menggunakan hyphenate 

(pemisah huruf dengan simbol -) agar jarak kerning dapat 

dikonsistenkan. 

 

Gambar 5.34. Desain halaman pengetahuan umum biasa alternatif 2 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

Alternatif 3 cenderung mirip dengan alternatif 1, hanya berbeda 

pada komposisi dan peletakan ilustrasinya. 

  

Gambar 5.35. Desain halaman pengetahuan umum biasa alternatif 3 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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Dari ketiga alternatif, terpilih alternatif ketiga karena penataan 

terlihat rapi dan tidak terdapat banyak ruang kosong pada halaman. 

Selain itu, background lingkaran pada alternatif 1 kurang sesuai dengan 

gaya gambar semi-realis dan konsep buku yang tradisional karena 

memberi kesan kaku dan modern. 

- Isi teks sedikit dan terdapat beberapa konten dengan penjelasan yang 

singkat namun banyak jenisnya. 

Halaman ini biasanya memuat infografis alur-alur proses. Sistem 

grid yang digunakan biasanya untuk jenis halaman ini adalah 4 kolom, 

namun banyak juga halaman yang ternyata tidak sesuai dengan sistem 

gridnya, sehingga memungkinkan untuk layout tanpa grid. 

Alternatif 1 menggunakan sistem 2 grid,  dengan ilustrasi besar di 

tengah dan informasi jenis-jenisnya berada di halaman kanan dan kiri. 

  

Gambar 5.36. Desain halaman teks sedikit dan poin-poin. Alternatif 1. 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

Alternatif desain kedua tertata menjadi 2 halaman, dan dengan 

menggunakan sistem 4 grid.  
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Gambar 5.37. Desain halaman teks sedikit dan poin-poin. Alternatif 2. 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

Alternatif desain ketiga tertata dengan sistem 4 grid dan dengan 

menambah kolom kecil sebagai informasi unik tambahan. 

  

Gambar 5.38. Desain halaman teks sedikit dan poin-poin. Alternatif 3. 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

Layout terpilih adalah yang ke-3 karena layoutnya lebih playfull, 

flexible mengikuti ilustrasi, dan tidak kaku.. 

 

- Halaman kajian tanaman obat 

Alternatif desain pertama untuk halaman kajian tanaman obat 

menggunakan sistem grid 1 kolom, namun, terdapat beberapa keterangan 
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yang tidak mengikuti aturan grid. Alternatif desain 1 pada bab kajian 

tanaman menggunakan full ilustrasi dan tanpa media foto. 

 

Gambar 5.39. Desain halaman kajian tanaman obat alternatif 1 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

Pada alternatif desain kedua porsi ilustrasi diringkas dan dikurangi agar 

semua informasi dapat muat di satu halaman. Penggunaan foto 

dimaksudkan untuk mengenalkan bentuk asli tanaman kepada pembaca, 

dan penambahan ilustrasi pada setengah bagian tanaman selain untuk 

estetik juga untuk melengkapi bagian tanaman yang tidak terlihat dalam 

foto. 

 

Gambar 5.40. Desain halaman kajian tanaman obat alternatif 2 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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Alternatif ketiga tidak jauh berbeda dari alternatif kedua, sama-sama 

menggunakan fotografi dan sistem grid 2 kolom. Namun, yang 

membedakan adalah pada alternatif 3 foto tidak lagi terbagi setengah 

dengan ilustrasi tetapi menjadi full foto. Ilustrasi hanya digunakan untuk 

melengkapi bagian tumbuhan yang tidak ada di dalam foto. 

 

Gambar 5.41. Desain halaman kajian tanaman obat alternatif 3 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

Dari ketiga alternatif layout untuk kajian tanaman obat, alternatif 3 

terpilih karena pada ilustrasi semi-realis tidak semua detail tanaman dapat 

tergambar jelas, dan dengan adanya foto sebagai identitas tanaman 

mengurangi tingkat kesalah-pahaman pembaca atas bentuk fisik tanaman 

obat di dunia nyata. 

 

- Halaman resep jamu rumahan 

Pada alternatif 1 untuk halaman resep jamu rumahan, konsep yang 

digunakan adalah pemisahan antara icon bahan, alat, dan langkah 

pembuatan dengan memberi jarak antara goresan kuas sehingga 

membentuk pembatas semu. 
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Gambar 5.42. Desain halaman resep jamu rumahan alternatif 1 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

Untuk alternatif kedua sendiri tidak banyak mengubah dari alternatif 

pertama, hanya pemisahan jenis bahan, alat, dan langkah pembuatan 

ditambah dengan garis putus-putus. 

 

Gambar 5.43. Desain halaman resep jamu rumahan alternatif 2 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

Pada alternatif ketiga masih menggunakan goresan kuas sebagai 

background, namun pada langkah pembuatan tidak lagi disertakan ilustrasi 

instruksi (peragaan). Ilustrasi hanya untuk menggambarkan bahan-bahan. 
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Gambar 5.44. Desain halaman resep jamu rumahan alternatif 3 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

Dari ketiga alternatif, terpilih alternatif ke-3 karena lebih sepadan 

dengan style pada halaman-halaman lain (layout simetris dengan garis 

putus-putus), dan menggunakan satu tone warna untuk masing-masing 

jenis resep (hijau untuk jamu saintifik, jingga untuk jamu tradisional, dan 

merah untuk jamu perawatan sehari-hari), sehingga mudah untuk 

membedakannya. Penggunaan ilustrasi instruksi juga tidak terlalu 

dibutuhkan karena selain membutuhkan lebih banyak ruang, banyak resep 

jamu yang memiliki instruksi sama sehingga hanya mengulang-ulang 

informasi. 
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BAB VI 

IMPLEMENTASI DESAIN 

 

6.1. DESAIN FINAL 

Desain final pada pembuatan buku Jamu, Racikan Herbal Milik Indonesia 

meliputi beberapa elemen desain grafis. Elemen desain grafis meliputi semua 

elemen yang digunakan dalam pembuatan desain cover luar dan dalam, informasi 

penerbitan, sekapur sirih (kata pengantar), daftar isi, halaman pembuka bab, 

halaman isi bab, glosarium, daftar pustaka dan narasumber, serta profil penulis.  

6.1.1. Tipografi 

a. Cover 

Jenis huruf yang digunakan untuk kata “Jamu” pada cover buku 

adalah Grunwald dengan ukuran yang paling besar dan mendominasi di 

antara tulisan lain. Sedangkan untuk kata “Racikan Herbal Milik 

Indonesia” jenis font yang digunakan adalah Trajan Pro, dan jenis Futura 

Book untuk nama penulis.   

 

Gambar 6. 1. Tipografi pada Judul Buku 

Sumber: Pramadipta, 2018 

Keterangan: 

1. Judul buku 

2. Sub-judul buku 

3. Nama Penulis 
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b. Judul bab dan sub-bab 

Pada judul bab dan sub-bab menggunakan jenis font yang sama 

dengan judul buku, yaitu Grunwald. Yang membedakan adalah ukuran 

font pada judul bab lebih besar dibandingkan dengan judul sub-bab. 

Warna yang sama digunakan pada judul bab dan sub-bab di bagian kata 

yang dianggap sebagai kata kunci untuk bab tersebut, seperti “Tinjauan 

Farmakologi” pada judul bab Tinjauan Farmakologi Jamu, dan kata 

“Klasifikasi” pada judul sub-bab Klasifikasi Obat Herbal. Dan warna 

untuk kata ini disesuaikan dengan masing-masing bab, seperti abu-abu 

untuk bab 1, jingga untuk bab 2, merah untuk bab 3, dan seterusnya. 

 

Gambar 6. 2. Tipografi pada Judul Bab 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

 

Gambar 6. 3. Tipografi pada Judul Sub-bab 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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c. Body text 

Jenis huruf yang digunakan pada body text adalah sans serif karena 

memiliki tingkat keterbacaan (legibilitas) tinggi. Font yang digunakan 

pada body text adalah Futura Book dengan ukuran 10 pt. Penataan paragraf 

pada body text menggunakan rata kiri-kanan agar terlihat penuh dan 

simetris. Selain itu, batas teks paragraf mengikuti bentuk ilustrasi agar 

tidak terjadi overlap (tumpang tindih) antara teks dengan ilustrasi. 

 

Gambar 6. 4. Tipografi pada body text 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

d. Deck 

Deck adalah ringkasan dari body text yang biasanya hanya terdiri dari 

beberapa kalimat. Deck menggunakan jenis huruf dekoratif brush bernama 

Leafy dengan ukuran 12 pt agar dapat dibedakan dengan body text. 

 

Gambar 6. 5. Tipografi pada deck 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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6.1.2. Nomor Halaman 

  Penempatan nomor halaman pada bagian atas mendekati sisi buku yang 

dijilid. Nomor halaman diletakkan dalam satu kotak dengan icon dari masing-

masing bab, dan terdapat running head (identitas bab pada halaman tersebut) 

di sebelahnya. Nomor halaman menggunakan font Futura Book dengan 

ukuran 9 pt, sedangkan untuk running head bagian “Chapter” menggunakan 

font Futura Book 7 pt dan bagian nama bab menggunakan font Leafy 11 pt. 

 

halaman kiri    halaman kanan 

 

Gambar 6. 6. Penataan nomor halaman dan running head 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

6.1.3. Elemen Visual 

Buku ensiklopedia ilustrasi Jamu menggunakan media ilustrasi dan 

fotografi sebagai visualisasi. Berikut desain final pada beberapa aset ilustrasi 

termasuk icon-icon tambahan pada setiap bab, dan aset fotografi.  
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Gambar 6. 7. Aset ilustrasi (atas) dan icon bab (bawah) 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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Gambar 6. 8. Aset fotografi tanaman (3 baris atas) dan background (bawah) 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

6.1.4. Grid 

Sesuai dengan konsep desain yang telah dibuat pada bab sebelumnya, 

sistem grid yang digunakan dalam penataan layout buku Jamu adalah 

multicolumn grid dengan grid berjumlah 4 kolom. Penggunaan sistem grid 4 

kolom ini bertujuan agar kombinasi penataan konten dan ilustrasi lebih 

leluasa namun tetap rapi. 4 grid yang ada akan disederhanakan menjadi 2 grid 

jika halaman mengandung banyak teks. Ukuran margin atas-bawah-kanan-

kiri adalah 2 cm. Lebar masing-masing grid adalah 3,5 cm dengan jarak 1 cm 

antar grid. 

  

Gambar 6. 9. Layout dengan sistem 4 grid 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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Gambar 6. 10. Layout dengan sistem 2 grid 

Sumber: Pramadipta, 2018 

6.1.5. Anatomi Layout 

Anatomi atau elemen penyusun layout pada buku Jamu terdiri atas 

judul, sub-judul, deck, body text, nomor halaman, dan running head. 

 

Gambar 6. 11. Anatomi layout pada halaman informasi penerbitan dan kata 

pengantar 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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Gambar 6. 12. Anatomi layout pada halaman daftar isi 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

 

Gambar 6. 13. Anatomi layout pada halaman pembuka bab 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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Gambar 6. 14. Anatomi layout pada halaman isi 2 grid 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

 

Gambar 6. 15. Anatomi layout pada halaman isi 4 grid 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

Gambar 6. 16. Anatomi layout pada halaman isi kajian tanaman 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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Gambar 6. 17. Anatomi layout pada halaman isi resep jamu rumahan 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

6.2. KONTEN BUKU 

6.2.1. Cover Buku 

Pada cover buku Jamu terdapat ilustrasi objek-objek yang berkaitan 

dengan jamu, seperti botol jamu, gelas, bahan-bahan jamu, tumbukan, dsb. 

Judul buku Jamu terletak di atas bidang kosong sisi kanan dengan ukuran 

yang besar sehingga dapat mengarahkan pandangan mata pembaca langsung 

tertuju pada judul. 

 

Gambar 6. 18. Desain cover buku Jamu 
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Sumber: Pramadipta, 2018 

 

6.2.2. Endpaper dan Cover Dalam 

Endpaper adalah halaman paling awal pada buku yang menjadi 

sambungan antara cover dengan isi buku. Sedangkan cover dalam adalah 

halaman setelah endpaper yang menjadi awalan isi buku. Endpaper 

menggunakan pattern benda-benda yang berhubungan dengan isi buku Jamu, 

seperti tumbuhan-tumbuhan obat, bakul untuk botol-botol jamu, kendil, 

cangkir, gelas laboratorium (penggambaran penelitian tentang jamu, dan lain 

sebagainya. Sedangkan untuk cover dalam, menggunakan ilustrasi yang sama 

seperti cover luar yaitu tumbuhan-tumbuhan obat, dengan judul “Jamu” 

terletak pada halaman sebelah kiri dan terdapat kalimat kutipan di halaman 

sebelah kanan. 

 

Gambar 6. 19. Desain endpaper buku Jamu 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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Gambar 6. 20. Desain cover dalam buku Jamu 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

6.2.3. Halaman Tim Penyusun dan Sekapur Sirih 

Pada halaman tim penyusun terdapat informasi mengenai tim penyusun, 

profil penerbit, hingga undang-undang mengenai hak cipta. Sedangkan 

Sekapur Sirih adalah sebuah istilah yang berarti kata pengantar berisi 

mengenai ucapan syukur penulis, terimakasih kepada pembaca, hingga 

harapan penulis dengan adanya buku Jamu. 

 

Gambar 6. 21. Halaman informasi tim penyusun dan Sekapur Sirih 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

6.2.4. Daftar Isi 
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Halaman daftar isi memberi petunjuk nomor halaman untuk setiap bab 

dan sub-bab. Nomor halaman ditulis tepat di sebelah judul bab maupun sub-

bab dengan warna yang berbeda agar dapat dibedakan dengan tulisan judul 

bab dan sub-bab. 

  

Gambar 6. 22. Halaman daftar isi 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

 

 

6.2.5. Halaman Pembuka Bab 

Pada halaman pembuka bab, ilustrasi yang digunakan mendominasi 

layout karena untuk membentuk suasana sesuai dengan konten yang akan 

dijelaskan pada masing-masing bab. 
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Gambar 6. 23. Halaman Pembuka Bab 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

6.2.6. Desain Layout Introduction 

Bab Introduction mengenalkan pengertian jamu secara umum dan 

penjelasan singkat tentang manfaat jamu bagi kesehatan manusia. 

 

Gambar 6. 24. Halaman Introduction 

Sumber: Pramadipta, 2018 

6.2.7. Desain Layout Bab 1 

Bab 1 pada buku Jamu memuat informasi sejarah jamu sejak periode 

sebelum penjajahan hingga terkini. Karena bercerita mengenai sejarah, 

penggunaan warna cenderung keabu-abuan. Terdapat beberapa layout yang 

berbeda karena menyesuaikan informasi dan ilustrasi yang ada pada halaman 

tersebut. 
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Gambar 6. 25. Halaman Bab 1 (1) 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

  

Gambar 6. 26. Halaman Bab 1 (2) 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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Gambar 6. 27. Halaman Bab 1 (3) 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

6.2.8. Desain Layout Bab 2 

Bab 2 berisi mengenai jamu sebagai bagian dari kebudayaan asli 

Indonesia yang masih bertahan hingga saat ini. Tone warna yang digunakan 

pada bab ini adalah cokelat dan hijau. 

  

Gambar 6. 28. Halaman Bab 2 (1) 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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Gambar 6. 29. Halaman Bab 2 (2) 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

6.2.9. Desain Layout Bab 3 

Konten pada bab 3 mengenai tinjauan farmakologi jamu. Bab ini 

menggunakan tone warna ungu kecoklatan hingga hijau. 

  

Gambar 6. 30. Halaman Bab 3 (1) 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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Gambar 6. 31. Halaman Bab 3 (2) 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

 

Gambar 6. 32. Halaman Bab 3 (3) 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

6.2.10. Desain Layout Bab 4 

Bab 4 membahas kajian mengenai klasifikasi, identifikasi, kandungan 

dan khasiat tanaman obat yang bertujuan agar pembaca dapat mengenali 

bentuk fisik hingga khasiat tanaman obat sebagai bahan baku pembuatan 

jamu. Terdapat dua jenis layout yang digunakan pada bab ini. Tone warna 

pada bab ini adalah hijau. 
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Gambar 6. 33. Halaman Bab 4 (1) 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

 

Gambar 6. 34. Halaman Bab 4 (2) 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

6.2.11. Desain Layout Bab 5 

Pada bab 5 terdapat halaman pembuka sub-bab sebagai pembatas 

antar jenis resep jamu saintifik, tradisional, dan jamu untuk perawatan sehari-

hari. Setiap sub-bab memiliki tone warna yang berbeda untuk memudahkan 

pembaca membedakan jenis-jenis resep. Resep jamu saintifik memiliki tone 
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warna hijau, sedangkan jamu tradisional jingga, dan jamu untuk perawatan 

sehari-hari merah. 

 

Gambar 6. 35. Halaman Resep (kiri) dan halaman pembuka sub-bab (kanan) 

pada bab 5 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

6.2.12. Desain Layout Glosarium 

Glosarium adalah daftar kata-kata yang sekiranya asing bagi pembaca 

dengan disertakan pengertiannya agar pembaca dapat memahami isi buku 

dengan baik. Glosarium terletak pada bagian akhir buku. 

 

Gambar 6. 36. Halaman Glosarium 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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6.2.13. Desain Layout Daftar Pustaka dan Narasumber 

Daftar pustaka dan narasumber adalah daftar literatur dan nama-nama 

narasumber yang pernyataannya digunakan untuk membantu proses penulisan 

buku Jamu. Halaman daftar pustaka dan narasumber terletak pada bagian 

akhir buku setelah halaman glosarium. 

  

Gambar 6. 37. Halaman daftar pustaka dan narasumber 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

6.2.14. Desain Layout Profil Penulis 

Pada halaman ini tercantum profil singkat penulis. 

 

Gambar 6. 38. Halaman profil penulis 

Sumber: Pramadipta, 2018 
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6.3. MOCK UP BUKU 

 

 

Gambar 6. 39. Mockup buku Jamu 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

6.4. MEDIA PENDUKUNG DAN PROMOSI 

Media pendukung yang didapat secara bundle setiap pembelian buku Jamu 

adalah pembatas buku dan book jacket. Dan promosi dilakukan melalui ambience 

media yang diaplikasikan di setiap toko buku yang menjual buku Jamu, Racikan 

Herbal Milik Indonesia. 

6.3.1. Pembatas Buku 
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Pembatas buku menggunakan ilustrasi dan layout yang sama dengan 

cover bagian dalam buku. Menggunakan kertas via velt dengan dimensi 14 

cm x 4,8 cm. 

 

Gambar 6. 40. Pembatas Jamu 

Sumber: Pramadipta, 2018 

 

6.3.2. Book Jacket 

Book Jacket juga menggunakan ilustrasi dan layout yang sama dengan 

cover buku, namun dengan penambahan sisi yang melipat ke dalam cover 

buku yang berisi kalimat kutipan dari tokoh-tokoh terkenal terkait jamu di 

Indonesia. Kertas yang digunakan adalah art paper dengan laminasi doff dan 

hotprint silver pada bagian judul. Book paper berdimensi 45,7 cm x 22 cm 

untuk bagian depan dan 10 cm x 22 cm untuk setiap sisi kanan-kiri yang 

melipat ke dalam. 

 

Gambar 6. 41. Book jacket 

Sumber: Pramadipta, 2018 

6.5. RENCANA PEMASARAN 
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Buku ensiklopedia ilustrasi “Jamu, Racikan Herbal Milik Indonesia” 

dibuat dengan tujuan memberi sarana kepada masyarakat untuk mempelajari jamu 

secara lengkap dan mendalam agar dapat menghilangkan stigma negatif tentang. 

Maka dari itu, rencana pemasaran terbagi menjadi 2, yaitu menyebarkan buku di 

perpustakaan-perpustakaan kabupaten/kota dan propinsi, serta pemasaran melalui 

toko buku. 

- 248 eksemplar akan didistribusikan ke perpustakaan-perpustakaan umum yang 

tersebar di Pulau Jawa. Pembagiannya adalah 80 eksemplar ke perpustakaan 

umum di propinsi Jawa Timur (jumlah perpustakaan umum 40, sehingga 

masing-masing 2 eksemplar untuk satu perpustakaan), 72 eksemplar di propinsi 

Jawa Tengah (36 perpustakaan), 12 eksemplar di propinsi DI Yogyakarta (6 

perpustakaan), 52 eksemplar di propinsi Jawa Barat (26 perpustakaan), 14 

eksemplar di DKI Jakarta (7 perpustakaan), dan 18 eksemplar di propinsi 

Banten (9 perpustakaan). 

- Sedangkan 752 eksemplar lainnya akan dipasarkan di toko-toko buku yang 

tersebar di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa.  
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1. KESIMPULAN 

Buku ensiklopedia ilustrasi “Jamu: Racikan Herbal Milik Indonesia” 

merupakan salah satu upaya dalam mengenalkan jamu sebagai obat herbal khas 

Indonesia kepada masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan 

stigma negatif masyarakat yang melekat pada jamu hingga sekarang. Konten pada 

buku menitik-beratkan pada proses saintifikasi jamu sebagai upaya Kementerian 

Kesehatan RI dalam membuktikan bahwa jamu adalah obat yang aman apabila 

dibuat dengan standarisasi yang benar. 

Desain final buku melalui tahap post-test untuk mengetahui apakah hasil 

desain sudah efektif dan sesuai, baik dalam hal isi maupun visualisasi. Post-test 

untuk buku dilakukan dengan metode expert review karena memerlukan pendapat 

ahli, dalam hal ini apoteker untuk isi buku dan desainer buku untuk visualisasinya. 

Hasil post-test menunjukkan adanya kesalahan pada beberapa bagian, yaitu: 

 Beberapa foto tanaman tidak memperlihatkan perbedaan dengan tanaman lain 

yang memiliki bentuk morfologi hampir serupa, sehingga pembaca tidak dapat 

membedakan tanaman tersebut. 

 Terdapat beberapa kesalahan pengetikan (typo) serta banyak terjadi 

pengulangan informasi pada isi buku, sehingga dapat menimbulkan rasa bosan 

ketika membaca. 

 Kurangnya ilustrasi pada background dan ilustrasi dekoratif menyebabkan isi 

buku terlihat monoton. 

 Cover buku tidak membentuk satu-kesatuan visual antara cover depan dan 

belakang. 

 Konten yang dibahas kurang luas karena hanya jamu di daerah Jawa, 

sedangkan daerah-daerah lain di Indonesia juga menggunakan obat herbal yang 

mungkin memiliki nama atau racikan khas tersendiri. 
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Poin penting yang dapat disimpulkan dari perancangan buku ensiklopedia 

ilustrasi “Jamu: Racikan Herbal Milik Indonesia” ini adalah untuk mengenalkan 

jamu sebagai obat herbal khas Indonesia kepada masyarakat, memberi edukasi 

mengenai jamu dengan cara yang mudah dimengerti masyarakat dan sesuai 

dengan kebutuhan target pembaca. 

 

7.2. SARAN 

Berdasarkan proses penelitian dan proses desain yang telah dilakukan 

terkait dengan perancangan buku ensiklopedia ilustrasi, terdapat beberapa 

masukan yang dapat digunakan untuk melanjutkan atau mengembangkan buku 

ensiklopedia ilustrasi “Jamu: Racikan Herbal Milik Indonesia” maupun untuk 

perancangan buku ensiklopedia ilustrasi lainnya di masa depan. Masukan-

masukan ini didapat dari beberapa post-test yang dilakukan. Saran tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 Memperhatikan teknik fotografi yang tepat sesuai dengan kebutuhan konten. 

Dalam hal ini untuk identifikasi tanaman, sehingga foto tanaman yang 

digunakan harus benar-benar tampak detailnya dan dapat memperlihatkan 

perbedaan dengan tanaman yang lain. 

 Memperhatikan penulisan dan gaya bahasa dengan target audiens buku agar 

informasi yang disampaikan dapat diterima secara utuh. Penulisan harus runtut 

dan tidak banyak mengulang informasi yang sama. 

 Lebih banyak lagi ilustrasi dekoratif dalam buku agar tidak terlihat monoton 

dan sebaiknya menyeimbangkan konten teks dengan ilustrasi untuk 

mengurangi kebosanan saat membaca. 

 Memperhatikan prinsip dasar ketika membuat suatu desain buku, agar 

membentuk satu-kesatuan visual dan nyaman dilihat. 

 Menambah konten buku atau membuat buku lain tentang obat herbal dari 

daerah-daerah di seluruh Indonesia, agar obat herbal khas Indonesia dari 

berbagai daerah dapat sama-sama dilestarikan dan menjadi warisan budaya 

yang tidak punah oleh jaman. 
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LAMPIRAN 

PROTOKOL RISET 1 (DEPTH INTERVIEW) 

BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN 

OBAT DAN OBAT TRADISIONAL TAWANGMANGU 

Tujuan: 

 Mengetahui sejarah penelitian jamu tradisional jawa 

 Mengetahui jenis-jenis jamu atau obat tradisional 

 Mengetahui tinjauan farmakologi dan saintifikasi jamu 

 Mengetahui proses pembuatan jamu yang benar dan aman 

 Kajian dan budidaya tanaman obat sebagai bahan baku jamu 

 Resep jamu yang dapat diproduksi di rumah dengan takaran yang tepat 

 

Narasumber: Fitri Handayani, SIP (Pustakawan Perpustakaan B2P2TOOT) 

- 21 NOVEMBER 2017, 15.04 WIB 

 

Bagaimana proses saintifikasi jamu? 

Penanaman tanaman obat, panen, pasca panen (tidak sempat terekam), 

kemudian diteliti kandungannya apa, baru masuk menjadi produk, dan 

(diberikan) ke pasien (di klinik jamu Hortus Medicus). Istilahnya (proses) dari 

hulu ke hilir, hulunya di sini (penanaman tanaman obat) hilirnya di situ 

(pengaplikasian jamu ke pengobatan pasien). 

Apa pengertian saintifikasi jamu? 

Saintifikasi jamu adalah produk-produk jamu yang telah melalui satu rangkaian 

penelitian. Dari tanaman-tanaman seperti misalnya tanaman daun sirsak itu 

mengandung apa saja kan diteliti terlebih dahulu. Setelah melakukan 

serangkaian penelitian baru diketahui khasiatnya, kemudian penerapannya di 

klinik pada pasiennya. 

Kalau yang di jamu-jamu gendong itu kan (produk) mereka belum melalui 

penelitian kan juga mungkin untuk standarnya belum melalui (standarisasi). 
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Penggunaan jamu tradisional kan juga harus ada standarnya, tidak bisa 

langsung begitu pemakaiannya, harus ada takaran yang pas. 

 

(Tur keliling Museum Hortus Medicus, Bu Fitri menjelaskan mengenai 

B2P2TOOT) 

 

Ini berdirinya tahun berapa, Bu, Museumnya? 

Kalau museum ini resminya sekitar tahun 2012. Sebelumnya kan hanya 

koleksi-koleksi, misalnya ada peneliti yang melakukan penelitian di daerah 

Sulawesi atau di Kalimantan, pulang membawa contoh-contoh tanaman atau 

apa, yang mungkin disana bisa digunakan untuk pengobatan tradisional, lalu 

dibawa kesini. Dulu masih menjadi koleksi biasa saja. Masuk kesini dan benar-

benar ditata itu sekitar tahun 2012. 

Kalau orang-orang terdahulu kan kadang karena berangkat dari pengalaman 

saja, ternyata ini memang bisa dimanfaatkan untuk ini (pengobatan). Dan 

setelah dilakukan penelitian ternyata memang benar. 

Kalau jamu yang dari perusahaan-perusahaan jamu itu apa sudah 

dilakukan penelitian juga, Bu? 

Kalau dari mereka biasanya juga sudah ada juga, mereka juga punya tim 

penguji. Yang dari sini (B2P2TOOT) bukan  untuk diperjual-belikan, jadi kita 

tidak membuat yang kemasan-kemasan seperti ini. Dulu pernah, tapi ternyata 

tidak diperbolehkan, mungkin karena kita itu instansi pemerintah tujuannya 

bukan untuk jual-beli atau komersil, tujuannya harus difokuskan ke penelitian, 

nah hasilnya itu kan yang di klinik itu. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan, kita dapat sample-sample herbarium 

simplisia. Karena kalau tidak dibuat simplisia seperti ini jadi membusuk, kalau 

tanaman/daun kan bisa jadi kering lalu/atau membusuk, kalau dibuat simplisia 

seperti ini kan bertahan lama. Ini yang simplisia kering (sambil menunjuk 

contoh simplisia daun kering). Simplisia basah juga ada, biasanya nanti 

dicampur dengan alkohol sekian persen. 
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Simplisia basah ini kan nanti kalau dibuat jamu berarti tercampur dengan 

cairannya, Bu? 

Tidak, simplisia basah hanya untuk sample display saja. Kalau yang untuk 

dibuat jamu beda lagi. 

Kalau di klinik jamu itu pemberian jamunya dalam bentuk cair langsung 

diminum atau bagaimana? 

Kalau yang di klinik saat ini kapsul sama seduh. Jadi seduhnya nanti simplisia 

kering itu diberikan dengan takarannya. Simplisia direbus, tidak dihancurkan. 

Kalau untuk sekali seduh, berapa gramnya itu sudah ada takarannya, jadi tidak 

dalam bentuk oprokan (ambil sendiri). Kalau yang cairan seperti obat batuk itu 

belum ada, baru kapsul sama seduh. 

 

Foto penulis dengan Ibu Fitri Handayani, SIP 
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Narasumber: Tofan Aries Mana, S.Farm, Apt (Apoteker Klinik Saintifikasi 

Jamu B2P2TOOT - 22 NOVEMBER 2017, 14.09 WIB 

 

Apa pengertian jamu dengan obat herbal, Pak? (Sebenarnya salah 

pertanyaan, seharusnya perbedaan, bukan pengertian) 

Kalau merujuk istilahnya, jamu itu masih berbentuk rebusan. Itu jelas, jamu itu 

rebusan. Tapi kalau obat herbal ada yang simplisia, bagian tanaman misalnya 

daun dikeringkan, kemudian diblender (dihancurkan) lalu dimasukkan kapsul 

itu obat herbal. 

Berarti jamu yang serbuk itu masuk obat herbal ya? 

Jamu yang serbuk? Kita konteksnya dlm perundang-undangan atau istilah? 

Nah ada dua. Kalau istilah, jamu itu ya yang direbus. Tapi kalau obat herbal ya 

selain yang direbus. Tapi kalau konteksya Badan POM ya beda lagi. 

Jamu itu (menurut BPOM) semua yang berasal dari baik mineral, bagian 

tanaman, bagian hewan, nah itu yang disebut jamu, yang dikemas sesuai 

dengan (kepraktisan). Misalnya, ada yang sirup seperti sirup diapet itu labelnya 

jamu, tetapi itu kan dia (diapet) tidak direbus tapi dia istilahnya diekstraksi 

dengan alkohol, dengan (bahan-bahan lain) seperti itu. Kalau obat herbal 

dilihat konteksnya dulu, kalau jamu saya yakin masih dalam istilah masyarakat 

ya yang direbus, jelas itu. Misalnya anda bertanya di apotek, beli jamu, 

biasanya itu yang direbus atau diseduh. Jadi serbuk diseduh lalu diaduk, seperti 

punya Air Mancur (salah satu perusahaan jamu serbuk) itu jamu. 

Kalau obat herbal yang sudah ditablet, dikapsul, disirup, dibotol. Kalau Anggur 

Kolesom itu jamu. Tahu Anggur Kolesom ya? Cap Orang Tua itu, lho. Ya 

anggur, tapi bukan anggur, dia dari gula. Bukan anggur Wine. Itu istilahnya, 

tapi dalam konteks perundang-undangannya beda lagi. Makanya ini kalau dari 

istilah, jamu itu yang direbus, dan yang direbus pun bukan hewan, khusus 

tanaman saja, itu jamu. Kalau (menurut) perundang-undanganannya ada lagi. 

Ada 3 macam, jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.  
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Nah itu (dari ketiga yang disebutkan) bedanya apa, Pak? 

Kalau jamu dulu ya, jamu itu ya tadi, semua bagian tanaman, hewan, mineral, 

mineral itu seperti contohnya injet atau kapur sirih. Kapur itu kan mineral. 

Jamu itu bentuknya sederhana, jadi cuma diekstrak saja, misalnya tahu kulit 

manggis? Kulit manggis kini ada ekstraknya. Nah, itu labelnya jamu, karena 

dia sederhana. Kan Cuma kulit manggis, diekstrak, kemudian alkoholnya 

diuapkan, pelarutnya diuapkan, jadinya kering, lalu dimasukkan kapsul. Itu 

jamu. Terus seperti Pilkita, tahu Pilkita? Nah itu jamu. Isinya pakai tumbuhan, 

itu jamu. Yang labelnya jamu, yang bundar ada tanamannya. 

Lalu naik ke Obat Herbal Terstandar, itu yang sudah mengalami uji pre-klinik. 

Uji pre-klinik itu uji keamanan, yang diujikan ke hewan coba. 

Oh, seperti yang di sini (B2P2TOOT)? Di sini itu berarti termasuk OHT atau 

jamu yang diproduksi? 

Iya. Bukan semuanya, nanti saya jelaskan. 

Karena OHT dan fitofarmaka itu seperti belum umum istilahnya. 

Kalau OHT itu sebenarnya umum, tahu Tolak Angin? Itu OHT. Dulu iya, 

setelah itu kan dia (Tolak Angin) meningkat lagi. Dulu iya masih jamu, 

sekarang tidak karena sudah uji pre-klinik dengan hewan coba. Uji pre-klinik 

itu untuk mengetahui tadi, dosis yang paling tinggi untuk menyebabkan 

keracunan itu seberapa? Lalu organnya sampai mana saja, apa sampai ginjal 

saja, atau sudah sistemik hati, ginjal, jantungnya hewan coba? Nah itu OHT. 

Tolak Angin. 

Sekarang naik lagi, kalau fitofarmaka itu sudah melalui uji dengan objek 

manusia. Ada 7 atau 9 ya fitofarmaka. Yang paling terkenal apa? Stimuno. Ya, 

Stimuno itu salah satu fitofarmaka. Tahu tumbuhannya? Meniran. Jadi ini 

lambangnya yang begitu seperti salju. Lalu Fitogra, Eksgra, fitofarmaka, nah 

itu.  

Masih sedikit ya, fitofarmaka? (pertanyaan terdapat di pertanyaan 

selanjutnya) 

Masih sedikit, karena mahal memakai pengujian pada subjek manusia. Itu 

mahal, Jamunya kita aja itu minimal 1M untuk satu ramuan. 
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Kalau diujikan pada manusia dan ada dampak buruknya itu bagaimana, 

Pak? 

Ya berhenti, dihentikan, tidak dilanjutkan. Berarti produk gagal, ditarik. 

Diganti dosisnya lagi, mulai awal lagi. 

Jamu kan obat tradisional yang berdampak langsung pada tubuh manusia, 

nah tinjauan jamu itu bagaimana menurut pandangan medis? Ada yang 

bilang kan kalau kebanyakan ginjalnya bisa bermasalah, dll. 

Meluruskan dulu soal ginjal kena, hati kena, itu ada pada jamu yang ditambah 

dengan Bahan Kimia Obat (BKO). BKO yang masyarakat tidak tahu, tahunya 

dia minum jamu sudah jadi jamu terutama yang seduhan, jamu diminum dan 

efeknya cepat karena dosisnya tidak ditakar. Nah setiap hari dia minum itu, 

makanya ginjalnya kena. Lha terus makanya itu karena mindsetnya jamu sudah 

seperti ini, negatifnya dulu, kan kita biasanya kalau kabar burung itu lebih 

mudah nyantol daripada kabar baik ya, keburukan itu lebih mudah kita ingat 

daripada kebaikan. Tapi sebenarnya jamu itu sesuatu yang menyehatkan, jamu 

itu adalah makanan, jelas, karena dia dari tumbuhan. Makanan tapi menganduk 

efek obat, efek yang baik untuk tubuh. Kan makanan ada 2, makanan yang 

biasa mengenyangkan, nah jamu yang berefek untuk kesehatan. Salah satunya 

tadi, misalnya kunir, kencur, laos. Laos kan digesek-gesek ke kulit jadi obat 

panu, karena dia punya efek anti-bakteri. Sudah diteliti, ada kandungannya. 

Jadi kalau dari sisi medis sebenarnya dia (jamu) itu alternatif, dan 

komplementer. Alternatif itu misalnya pasien, tahu Dr. Soetomo? Dr. Soetomo 

itu kalau pasien kanker dengan stadium 4 dan sudah tidak tertolong lagi, dia 

masuk namanya klinik paliatif. Nah paliatif itu, perbaikan supaya dia mati 

dengan tenang, tidak mati dengan kesakitan, yang salah satu penanganannya 

dengan herbal, dengan jamu. 

Tapi kalau komplementer, itu untuk menggenapi, melengkapi. Misalnya, 

pasien minum obat gula, lalu dia mual. Kemudian untuk menghilangkan mual 

dia minum jamu. Nah, itu namanya komplementer. 
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Tapi katanya kalau sudah minum jamu tidak boleh minum obat lagi, Pak? 

Atau mungkin (obat) dengan khasiat yang sama, atau bagaimana? 

Beda, beda banget. Itu anggapan yang kurang tepat. Karena misalnya, 

sebenarnya jamu denganobat kimia itu bisa diminum bersama-sama. Kalau 

kasusnya di kami, misalnya pasien baru, dia biasa minum untuk kapsul 

hipertensi. Obat kimia kan efeknya cepat, kalau dihentikan tiba-tiba nanti 

tekanan darahnya malah tidak normal, berbahaya bagi pembuluh darah dan 

jantung. Maka, di sini kami edukasinya ke pasien harus minum obat kimia dulu 

lalu diselang minimal 1 jam tapi paling ideal 2 jam, baru minum jamu. 

Pertanyaannya, sampai kapan minum obat kimia dan jamu? Pasien kan minum 

jamu karena dia sudah putus asa dengan obat kimianya, tidak sembuh-sembuh. 

Ya tadi, itu yang memutuskan dokter, dilihat dulu kondisinya. Ada orang yang 

cocok dengan jamu, ada yang tidak cocok juga. Jadi bisa (minum obat kimia 

bersamaan dengan jamu), asalkan tadi, jamunya itu aman dan tidak sembarang 

jamu. Tapi tadi, diselang, ada interval waktunya, kimia dulu baru jamu. 

Apa sih, Pak, pengertiannya saintifikasi jamu? 

Saintifikasi jamu secara harfiah adalah upaya terobosan untuk menjadikan 

jamu bisa diterima di medis ini, khususnya di pelayanan kesehatan. Nah untuk 

masuk di pelayanan kesehatan ini, untuk dipakai para dokter, maka perlu bukti 

saintifik, bukti ilmiah yang evidence based. Benar ini buktinya, lho, ada 

buktinya betul-betul. Kalau jamu sekarang kan, “kunir itu katanya”, “jamu itu 

katanya”, “ramuan kunir temulawak itu berkhasiat sebagai, ini misalnya ya, 

untuk mules”. Mules kan dalam bahasa medis tidak ada. Masuk angin, dalam 

bahasa medis tidak ada. Maka dari itu, saintifikasi jamu itu ada di situ. Jadi, 

bagaimana menjembatani supaya jamu ini bisa dipakai di negeri sendiri, 

diterima para dokter, dan para dokter sendiri itu kan tidak mungkin langsung 

menerima, dia harus berpikir 2-3 kali, makanya perlu namanya evidence based, 

berbasis bukti. Buktinya apa? Nah, itu yang dikerjakan di kami. Buktinya 

mulai dari tanamannya betul. Saintifikasi itu bukan hanya di lingkungan saya, 

di sini, tapi mulai dari penanamannya sampai penggunaannya pada subjek 



122 
 

manusia. Kita tercatat dan pakai metode yang diakui secara ilmiah. Nah, kalau 

metode ilmiah itu bisa dianggap evidence based. 

Bagaimana proses saintifikasinya? Apa saja sih prosesnya dalam saintifikasi 

jamu? 

Prosesnya namanya hulu-hilir. Bagian awalnya itu mulai dari bagaimana 

menghasilkan tanaman yang bagus, pertama yang terstandar baik dari 

bentuknya maupun kandungannya. Misalnya, diteliti kunir itu atau temulawak 

atau empon-empon (rempah-rempah) itu tanahnya yang baik yang seperti apa, 

di ketinggian berapa, panennya berapa lama? 1 tahun, 8 bulan, 6 bulan, atau 4 

bulan? Diteliti, makanya saintifik. Kalau di ketinggian sekian bagus semua, 

belum tentu diterima. Kandungannya terstandar tidak? Standarnya dari mana? 

Maka, BPOM mengeluarkan buku namanya “Formularium Herbal Indonesia”. 

Kita standarnya di situ. Misalnya, kandungan temulawak itu minimal 1%, di 

Tawangmangu tumbuh tapi kok 0,5%, berarti di Tawangmangu tidak cocok. 

Tawangmangu itu ketinggiannya 1.200 mbpl. Kita pindah ke karanganyar yang 

400 mbpl, ternyata tumbuh dan kandungannya 1,1%, memenuhi standar, 

berarti kita nanam di situ. Belum selesai, masih penanaman. Dicek lagi, 1,1% 

itu ketika berapa bulan penanamannya? Mau 10 bulan, 12 bulan, atau 14 

bulan? Dicek. 4 Bulan dilihat, kandungannya 0,6%. Lagi, 10 bulan, masih 

0,9%. Sampai 12 bulan 1,1%. Kalau ditambah lagi kira-kira kandungannya 

naik apa tidak? Ditambah lagi menjadi 14 bulan, ternyata membusuk. Berarti 

penanamannya nanti sekitar 10-12 bulan panennya.  

Setelah itu dipanen, lalu ada namanya proses pasca-panen. Itu yang 

menentukan, karena kita pakainya bukan segera, tapi kering. Namanya 

simplisia. Kenapa pakainya kering? Karena kering itu mudah penggunaannya 

dan tahan lama. Berapa lama? Katanya 1 tahun, tapi disini (Klinik Saintifikasi 

Jamu Hortus Medicus) tidak ada 1 tahun, 6 bulan sudah dipakai. Lalu apa sih 

yang disaintifik di pasca-panen? Seperti ini, misalnya, temulawak kan besar-

besar, motongnya itu horizontal, vertikal, atau diagonal? Lalu motongnya pakai 

apa, besi, stainless, atau apa? Ternyata motongnya tegak lurus. Kenapa tegak 

lurus? Karena kalau miring (diagonal) maka luas kontaknya lebih besar, 



123 
 

dikhawatirkan akan mengurangi kualitas dan kandungan tanamannya. 

Phytagoras, sisi terpanjang. Kemudian dijemur. Dijemurnya pakai teknik juga, 

pakai kain hitam, kain putih, atau kain merah? Semakin cepat kering semakin 

bagus. Kalau semakin lama kering maka kandungan air di dalamnya itu dapat 

merusak bentuknya, jamuran, bulukan. Maka pakainya kain hitam, 

karenamenyerap panas. Di Tawangmangu kan tidak setiap hari panas, 

bagaimana? Di oven. Suhunya berapa? Diteliti juga. Suhu efektif itu berapa, 

yang tidak terlalu panas atau dingin, yang tidak merusak. Seperti itu seterusnya, 

sampai nanti digunakan di sini (Klinik). Kering tidak langsung digunakan, 

sebelum di bawa ke klinik dicek lagi di namanya Laboratorium Terpadu, 

berapa kadar airnya, berapa kandungannya, angka jamurnya, angka 

lempengnya. Dan pupuknya di sini organik semua, tidak pakai MPK, Urea, dll. 

Kita pakainya yang tembakau, kompos, pertisidanya juga (organik). 

Kekurangannya di situ, karena semuanya organik maka tidak tahan lama. 

Tahan lamanya ketika divaccum. 

Berarti bahan-bahan yang dijual di pasar itu belum tentu ya kualitasnya? 

Belum tentu, maka perlu dicek di laboratorium terpadu. Sampai akhirnya nanti 

keluar yang namanya jamu saintifik. Jamu saintifik itu sebelum diberikan ke 

pasien di sini (klinik), ramuannya itu harus dicek di namanya Animal-House 

atau Laboratorium Hewan Uji. Uji coba di tikus, dicekoki sekian lama, kita 

tahu dosis maksimal sekian berarti kita harus bagaimana. Setelah selesai dan 

aman, ternyata ini (ramuan uji coba) aman bagi ginjal dan hati, ternyata 

berkhasiat menurunkan asam urat di tikus. Tikus kan bisa dibuat asam urat, 

bisa dibuat DM (Diabetes Melitus), diminumin jamu, gula darahnya turun. 

Setelah itu baru diujikan pada manusia. Ngujinya dimana? Kita punya jejaring 

dokter di seluruh Indonesia. Biasanya minimal 10 lokasi, Tawangmangu 

sendiri, luar Jawa ada, Jawa Barat, Bali, Jawa Timur ada. Sampai keluar 

hasilnya, diolah hasilnya ternyata berkhasiat, keluarlah jamu saintifik. Proses 

saintifikasi jamu adalah mulai penanaman, sampai uji ke manusia, produknya 

jamu saintifik.  
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Saya kemarin melihat ada resep jamu saintifik di Balai, itu kalau orang mau 

membuat sendiri bahannya bisa beli di pasar tidak apa-apa? 

Bisa, tidak apa-apa. Karena buat sendiri. Tapi kan kita (B2P2TOOT) beda buat 

penelitian. Kalau buat sendiri kan menakarnya terserah dia. Misalnya, 

takarannya 5 gelas, maka 5 gelasnya kan ukurannya beda-beda. Kalau kita 

tidak, 200 ml ya 200 ml, koma nol semua. 

Kalau (boleh) berbeda, berarti khasiatnya berbeda? 

Ya tidak beda. Intinya kalau penelitian itu kan semuanya harus sama, kalau di 

luar (konsumsi sendiri) ya silahkan, beda sedikit-sedikit tidak apa-apa. 

Penelitian memang harus ideal, kalau satu minum 1% yang lain-lain juga harus 

1%, tidak 1,1%. Itulah bedanya penelitian dengan penggunaan sehari-hari. 

Sekarang ini kan banyak jamu yang dikemas enak, seperti dibuat minuman 

es, seperti contohnya di outlet jamu Iboe. Itu apa khasiatnya masih sama?  

Itu penyegar. Pokoknya jamu yang sebagai obat itu minimal diminum 1 bulan, 

baru akan keluar efeknya. Tapi itu (yang dikemas) untuk penyegar saja. Seperti 

misalnya minum Cap Badak, labelnya itu bukan mengobati tapi membantu 

mengurangi. Jadi bukan pengobatan, membantu menyegarkan saja. 

Apa bedanya Rumah Riset Jamu ini dengan klinik-klinik pada umumnya 

(konvensional)? 

Bedanya dalam hal terapinya. Terapinya kan kalau di klinik konvensional 

pakainya obat kimia, Parasetamol, Antalgin. Kalau kita (klinik saintifikasi 

jamu) pakainya herbal, simplisia rebusan.  

Tapi apakah masih menggunakan obat kimia? 

Masih, pada pasien datang kesini dalam kondisi berat. Misalnya, pasien dengan 

tekanan darah 200/100, itu harus segera ditangani, maka kita sedia obat kimia. 

Misalnya, pasien yang pusing kemudian dia perlu oksigen kita pakai oksigen 

juga, kemudian kita minumin Parasetamol. Kalau di sini diminum ya, di sini 

tidak ada jamu yang ditempelkan, dll. Di sini kita sedia obat kimia untuk 

pasien dalam kondisi gawat. Kami sebenarnya menghimbaunya pasien itu 

kalau kesini jangan dengan penyakit yang berat, tapi banyaknya penyakitnya 

berat karena sudah putus asa dengan obat kimia. Tapi itu jarang. Bedanya cuma 
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itu, kita terapinya pakai simplisia jamu. Kalau cek lab ada, USG ada, itu kan 

standar. Kalau rontgen ya tidak ada, klinik tidak ada rontgennya, adanya di 

rumah sakit. 

Bagaimana cara yang baik dalam konsumsi jamu? Misal ada anjuran atau 

larangannya. 

Konsumsi jamu yang baik itu, pertama dipastikan dulu bahannya itu bersih. 

Misalnya kita beli di pasar, kan tidak bersih. Itu dibersihkan dulu, dikupas, 

direbus, rebusnya pakai air matang. Kan ada saja yang rebusnya cuma direbus 

saja. Kemudian diperhatikan berapa lamanya. Karena misalnya rebusnya cuma 

10 menit, saya yakin kandungan yang ada dalam jamunya itu belum keluar. 

Minimal 15 menit maksimal 20 menit. Kenapa maksimal 20 menit? Karena 

kalau 30 menit nanti keburu habis airnya. Karena kita rebusnya pakai panci-

panci biasa itu, namanya panci infus, suhunya stabil. Kemudian, pancinya 

(yang digunakan untuk merebus jamu) sebaiknya menghindari bahan 

aluminium atau besi karena nanti bereaksi dengan kandungan tanamanya. 

Paling bagus pakai kendil (tanah liat), kalau tidak ada itu pakainya yang bahan 

inert (tidak bereaksi secara kimiawi) misalnya enamel, stainless, selain besi dan 

aluminium pokoknya. Kemudian minumnya sehari 2-3 kali, karena takutnya 

mencret. Kemudian larangannya, misalnya kalau minum jamu sama obat kimia 

sebaiknya dipisah jangan dibarengi, harus ada jarak waktunya. Yang kedua, 

jangan minum jamu yang efeknya cepat. Saya yakin itu ada sesuatunya. Kalau 

larangannya biasa, yang penting masaknya yang betul supaya betul-betul dapat 

khasiatnya. 

Tugas akhir saya kan membuat buku ensiklopedia untuk mengedukasi 

masyarakat yang sudah terlanjur berpersepsi negatif tentang jamu. Kalau 

menurut bapak, konten apa saja yang harus ada di buku ensiklopedia saya? 

Jamu yang berbahaya cirinya apa, jamu yang baik cirinya apa. Kalau jamu 

yang baik jelas. (Kalau jamu yang berbahaya) pertama itu labelnya tidak ada 

label BPOM, untuk yang jamu kemasan, kemudian efeknya langsung terasa. 

Untuk jamu yang direbus, hati-hati penggunaan dengan pancinya, caranya 

merebus, dapatnya (bahan baku) dari mana dibersihkan dulu. Kalau yang baik-
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baiknya ya tadi, sudah lama digunakan, berkhasiat. Kalau minum jamu 

gendong itu sebenarnya aman, yang tidak aman itu penjual jamu yang pakai 

obat kimia, dicampur-campur. Jelas ciri yang jelek itu yang pakai BKO. 

 

Foto penulis dengan Bapak Tofan Aries Mana, S.Farm, Apt. 
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PROTOKOL RISET 2 (DEPTH INTERVIEW) 

PEDAGANG JAMU TRADISIONAL 

 

Tujuan: 

 Mengetahui kondisi pasar jamu tradisional di era modern 

 Mengetahui motivasi dan loyalitas konsumen jamu tradisional 

 Mengetahui motivasi pedagang jamu tradisional di era obat-obatan modern 

 Mengetahui asal-usul resep jamu yang digunakan pedagang jamu tradisional 

hingga sekarang 

 Mengetahui asal-usul Desa Nguter Sukoharjo hingga dijadikan kampung jamu 

 

Narasumber: Bu Siti (Pasar Jamu Nguter bagian luar) - 18 NOVEMBER 

2017, 08.06 WIB 

 

Ini rutin jualan tiap hari, Mbak? 

Iya (mengangguk). 

Biasanya mulai produksi sampai selesai kira-kira jam berapa? 

Jam 03.00, keluar rumah (mulai berdagang di pasar) jam 05.30. 

Biasanya habisnya (dagangan jamu) sampai jam berapa ya, Mbak? 

Ya sampai habis, Mbak, namanya jualan kan kadang masih kadang habis. 

Paling sampai pulang, jemput anaknya. 

Anaknya sekolah sekitar sini, Mbak? 

Iya, TK. 

Ini jamu apa saja sih, mbak, yang dijual? 

Komplit, ada temulawak, kunyit asam, beras kencur, kulit manggis, pahitan 

(sambiloto) – penyebutan terputus karena penulis menyela dengan pertanyaan 

lain, kemudian dilanjutkan kembali pada jawaban pertanyaan selanjutnya – 

daun pepaya, jahe, kunyit tawar. 

Khasiat tiap jamu apa? (pertanyaan disingkat karena sambil menunjuk 

botol jamu dan bertanya satu-per satu) 

Jamu pahitan untuk gatal-gatal, supaya perutnya terasa lega. 
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Jamu daun papaya untuk ibu-ibu menyusui, menambah nafsu makan 

Jamu sirih untuk batuk, keputihan, bau badan 

Jamu kunyit asam/sinom untuk orang menstruasi 

Biasanya yang beli jamu banyak dari wanita atau pria, Mbak? 

Biasanya perempuan, buat menyusui. 

Ini pekerjaan utama atau sampingan, Mbak, jualan jamu? 

Kerja utama. 

Suaminya kerja, Mbak? 

Kerja, di pabrik. 

Dapat resepnya dari mana, Mbak, dari ibu atau dari mana? 

Dari mertua. Saya orang Semarang. 

Mertuanya orang sini? Jualan dimana mbak? 

Iya orang sini, di Jogja, Mbak. 

Yang jual jamu deplokan (manual – rebusan) memang cuma sedikit ya, 

Mbak? 

Banyak, 8 orang. Pagi banget, ada yang habis subuh, ada yang nanti jam 08.00, 

tadi udah pulang yang disana (menunjuk perempatan jalan) 

 

 

Foto penulis dengan Bu Siti 
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Narasumber: Bu Wiwin (Pasar Jamu Nguter bagian dalam) - 18 

NOVEMBER 2017, 08.17 WIB 

 

Ibunya asli Solo? 

Asli sini, asli Nguter. 

Ibunya rutin jualan jamu setiap hari? Mulai jam berapa biasanya? 

Iya rutin, sampai pasar jam 06.00, kalua membuatnya ya mulai jam 04.00 atau 

03.30-an. 

Biasanya habisnya sampai jam berapa, Bu? 

Paling aku jam 10 sudah pulang, Mbak.  

Jamu apa saja, Bu, yang dijual? 

Ini sirih, beras kencur, sambiloto/pahitan, cabe puyang, daun pepaya – 

penyebutan terputus karena penulis menyela dengan pertanyaan lain, kemudian 

dilanjutkan kembali pada jawaban pertanyaan selanjutnya – 

Khasiat tiap jamu apa? (pertanyaan disingkat karena sambil menunjuk 

botol jamu dan bertanya satu-per satu) 

Jamu pahitan untuk gatal-gatal, nafsu makan, pegal linu 

Jamu cabe puyang untuk masuk angin, buat meriang, nafsu makan 

Jamu beras kencur untuk nafsu makan 

Jamu sirih untuk kewanitaan, keputihan, bau badan tak sedap 

Jamu gepyokan/uyub-uyub (daun luntas, daun pepaya) untuk lancar menyusui 

Jamu daun pepaya untuk nafsu makan, perut kembung supaya bisa kentut 

Biasanya yang paling banyak beli jamu wanita atau pria, Bu? 

Wanita, pria jarang. Pria ada sih 1-2 orang, biasanya jamu pahitan. Kalau 

wanita biasanya jamu sirih, gepyokan, cabe puyang. Buat capek-capek, ibu-ibu 

rumah tangga kan biasanya pada capek. 

Jualan jamu ini pekerjaan utama atau sampingan, Bu? 

Utama, Mbak. Kan pulang kerja pulang jualan udah (mengerjakan pekerjaan) 

rumah tangga, bantu suami, daripada di rumah ngapain. 

Suaminya kerja, Bu, dimana? 

Di Sritek, pabrik tekstil di Sukoharjo. 
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Kalau boleh tahu, ini Ibu dapat resepnya (jamu) dari mana? 

Dari nenek, lalu diteruskan mertua, lalu saya menantunya, penerusnya. Sudah 

tua, di rumah tidak ada yang meneruskan, anaknya laki semua, yang 

perempuan merantau. 

Ibu juga setiap hari minum jamu? 

Iya dong, harus. Tapi saya sukanya yang manis, kunyit asam sama sirih. 

 

     

Foto penulis dengan Bu Wiwin 
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Narasumber: Bu Untari (Pasar Sukoharjo bagian luar) - 18 NOVEMBER 

2017, 08.55 WIB 

 

Jamunya dibuat sendiri, Bu? 

Iya, asli deplokan, Mbak (sambil menunjukkan tangan terdapat bekas kuning 

kunyit yang belum hilang). Saya kalau jualan jam segini sudah habis, Mbak. 

Orang kalau beli sebotol-dua botol. 

Mulai jam berapa, Bu, membuat sampai jualannya? 

Jam 05.30 sudah sampai pasar sini, membuat jamunya mulai jam 03.00, 

soalnya dari merebus, menyaring, memasukkan ke botol seperti itu kan butuh 

waktu lama soalnya sendirian. 

Asli sini, Bu? 

Iya asli sini. 

 

Sudah lama, Bu, jualan di sini? 

Sudah, sudah 15 tahun. 

Biasanya yang beli kebanyakan perempuan apa laki ya, Bu? 

Perempuan. Perempuan muda-muda, usia se-saya se-adik saya, pokoknya 

masih datang bulan. Kalau laki-laki jarang, yang disukai jamu daun pepaya, 

pahitan, cabe puyang.  

Jamu apa saja yang dijual? (Jawaban dari pertanyaan sudah dijelaskan oleh 

narasumber sebelum ditanyakan) 

Ini komplit dagangan jamu saya, cabe puyang, temulawak, kunyit putih, 

pahitan, beras kencur, gula asam. 

Dapat resepnya dari mana, Bu?  

Dari nenek saya. Nenek saya mengajarkan ke neneknya (ibu dari narasumber), 

kemudian neneknya (ibu dari narasumber) mengajarkan ke saya. Sekarang saya 

sudah nenek, saya ajarkan ke anak saya. 

Anaknya jualan jamu juga, Bu? Di sini? 

Iya, di Jakarta, Mbak, di Depok. 
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Dari dulu jualan jamu, Bu? Pernah dagang yang lain, atau memang jualan 

jamu sebagai pekerjaan utama? 

Jamu saja. 

Nama Ibu siapa? 

Nama saya Untari. 

     

Foto penulis dengan Bu Untari 
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Narasumber: Pak Karso (Pasar Gading Solo bagian luar) - 18 NOVEMBER 

2017, 09.29 WIB 

 

Sudah lama, Pak, jualan jamu? 

Sudah, 10 tahun-an. 

Biasanya memang jualan disini, Pak? 

Biasanya ya keliling saya, tapi kalau capek ya berhenti. 

Asli Solo, Pak? 

Asli Solo saya. 

Rutin berjualan tiap hari, Pak? 

Rutin, kalau tidak pas persiapan gotong royong (kegiatan kampung) atau 

keperluan mendadak. 

Biasanya membuatnya mulai jam berapa pak, sampai jualan? 

Jam 03.00, terus sore ya bikin (kemungkinan menyiapkan bahan-bahannya), 

lalu subuh berangkat. Pulangnya sekitar jam 09.30-10.00. 

Jamu apa saja, Pak, yang dijual? 

Ini daun pepaya, cabe puyang, kunir, uyub-uyub, pahitan, beras kencur, asam, 

dan anggur untuk mengurangi pahit. 

Anggur itu bahannya apa, Pak? 

Gula, Mbak, gula pasir. 

Biasanya yang paling banyak beli wanita apa laki-laki, Pak? 

Wanita, Mbak. 

Jamu apa yang sering dibeli pak? 

Kunyit asam, Mbak, buat yang biasanya habis bulanan. Sama yang menyusui. 

Kalau laki-laki apa tidak ada yang beli, Pak? 

Laki ya ada, tapi biasanya yang tua-tua, Mbak, ya usia 40 lebih lah. 

Biasanya kalau laki beli jamu apa, Pak? 

Biasanya ya campur, mbak, jamu yang buat capek-capek itu. Biasanya cabe 

puyang ini. 

 



134 
 

Di era obat-obatan modern ini, apa alasan Bapak masih tetap berjualan 

jamu? 

Ini turun-temurun. Yang buat ibu (istri), saya cuma keliling. Turun-temurun 

dari neneknya. Satu desa semua produksi jamu, di daerah Solo. 

      

Foto penulis dengan Pak Karso 
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Narasumber: Bu Surip (Pinggir Jalan Kota Solo) - 18 NOVEMBER 2017, 

09.59 WIB 

 

Sudah lama, Bu, dagang jamu? 

Sudah lama, Mbak, sudah dari belum punya suami sampai sekarang sudah jadi 

nenek buyut. 

Membuatnya jam berapa, Bu? Lalu berangkat jualan mulai jam berapa? 

Jam 01.00 malam, kadang jam 06.00 kadang bisa lebih. 

Jamu apa saja, Bu, ini yang dijual? 

Ini kunir biasa begini campur asam, kunir putih, terus itu (sambil menunjuk 

salah satu botol) temulawak, daun pepaya, rebusan (terdiri dari campuran 

berbagai bagian tanaman seperti rimpang, daun, akar, buah, dan kulit), kulit 

manggis, sama daun sirsak.  

Daun sirsak itu khasiatnya apa, Bu? 

Daun sirsak itu khasiatnya ya kadang-kadang untuk orang darah tinggi, obat 

capek. Kalau kunir putih bisa untuk diare, untuk penyakit kista itu, Mbak. Jamu 

rebusan begini biasanya bisa untuk obat capek, atau obat gatal-gatal badannya. 

Biasanya yang beli banyak orang laki-laki atau perempuan, Bu? 

Tidak pasti mbak, kadang yang beli minta dibungkus dibawa pulang, yang 

diminum sini juga banyak. Baik laki-laki dewasa maupun perempuan ya sama 

banyak, Mbak, sama saja. 

Sekarang kan jamannya obat, Bu, bagaimana pendapat Ibu? 

Saya tidak mbak (minum obat). Sekarang kan ada jamu serbuk itu, tapi saya 

kan ini buat sendiri, ini tangan saya (sambil menunjukkan bekas kuning di 

tangannya, tanda kalau jamu yang dibuat asli manual dengan tangan sendiri). 

Saya disini sejak tahun 1970, sampai sekarang. Sudah lama. 

Dapat resepnya ini dari mana, Bu? 

Dari saudara saya dulu. 

Ibunya juga minum jamu? 

Iya, saya juga sendiri minum, kunir putih sama sirih. 
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Jadi resepnya turun-temurun ya, Bu? 

Iya. Sudah lama, Mbak, disini berapa taun ini. Umur saya sudah 60 lho, Mbak. 

Aslinya dari mana, Bu? 

Dari Nguter. Di pasar Nguter itu tempat jamu-jamu, Mbak, banyak. 

Lebih enak jamu deplokan (buatan sendiri) ya, Bu? 

Oh iya, ini alami kok, Mbak. Kalau jamu saya kan semua basah (cair), Mbak, 

kunir putih ya basah, temulawak basah, kunir biasa juga basah. Kalau rebusan 

itu nanti ditambahi sendiri, bungkusan itu nanti satu Rp 1000, nanti ditambahi 

sendiri daun imbau, daun remujung, sambiloto dicampur, direbus sampai lama. 

Kalau saya buatnya pakai kayu kok, Mbak, jadi kan tanak. Kalau kayu kan 

lama (merebusnya) tidak apa-apa.  

      

Foto penulis dengan Bu Surip 
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