
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN: 5 PETA LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETA KABUPATEN BOJONEGORO PETA DESA NGABLAK 

 

 

 

PETA JAWA TIMUR  

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 6: DIAGRAM ALUR PENELITIAN 

Etnobotani Tumbuhan Sebagai Bahan Baku Jamu Gendong Dan Uji Kualitas Dengan 
Analisis Mikrobiologi (Studi Di Desa Ngablak Kecamatan Dander Kabupaten 
Bojonegoro) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan: : Masukan 
 : Rangkaian Penelitian 
 : Pengambilan Data 
 : Data Awal 
 : Hasil Penelitian 
LAMPIRAN 7: LEMBAR WAWANCARA 

Tumbuhan Obat 

Jenis Tumbuhan 

Produk 

Cara Perolehan 

Pengolahan 

Telaah Fitokimia 

Studi Literatur 

Wawancara 

Survei Lapangan 

Analisis 
Mikrobiologis 

Uji Kualitas 

Data Data 

Hasil 

Data 



A. BIODATA DIRI 

1. Nama Responden : ______________________ 

2. Umur  : ____ thn 

3. Jenis Kelamin : 

4. Tempat lahir : di kota ini/luar kota ini 

5. Status  : belum kawin/kawin/cerai 

6. Jumlah anggota keluarga: ___ orang 

7. Bahasa yang dikuasai: 

a. Indonesia b. Madura c. Jawa   d. lainnya:________ 

8. Pendidikan terakhir Bapak/Ibu/Sdr: 

a. SD  b. SMP c. SMA d. Perguruan Tinggi 

9. Suku: a. madura b. jawa  c. lainnya                   

10. pekerjaan Ibu/Bapak/Saudara:  

a. Petani  b. Pedagang c. PNS  d. lainnya:________ 

11. Lokasi Berjualan : 

B.  PRODUSEN SEKALIGUS PENJUAL JAMU: Usaha Jamu Gendong 

INDUSTRI RUMAH TANGGA JAMU GENDONG 

1. Berapa lama Bapak/Ibu mengusahakan jamu gendong? 

2. Apa yang mendasari Bapak/Ibu membuat jamu? 

a. peluang pasar terbuka  c. sebagai ciri khas daerah 

b. banyaknya permintaan  d. lainnya _________ 

3. Dari mana Bapak/Ibu mempelajari tata cara meracik jamu? 

a.  diturunkan oleh orang tua  c. saudara 

b.  baca buku    d. teman/rekan 

c.  mengikuti pelatihan   e. lainnya, ______ 

4. Apa saja produk jamu yang Ibu/Bapak/Saudara produksi dan tumbuhan apa saja yang 

digunakan dalam pembuatan jamu tersebut? 



No Jenis 

jamu 

Komposisi 

 

 

Bagian 

yang 

digunakan 

 

Manfaat 

jamu 

 

 

Sumber 

diperoleh 

 

 

Produksi 

tiap hari 

(botol) 

Manfaat 

Tumbuhan 

selain 

bahan jamu 

1        

2        

3        

dst        

 

5. Jenis jamu gendong apa yang paling banyak diminati pembeli? 

6. Apa alasan mereka lebih senang mengkonsumsi jamu tersebut tersebut? 

7. Dari mana sumber tumbuhan tersebut diperoleh? 

a. budidaya sendiri   c. Membeli 

b. dari tumbuhan liar  d. Lainnya, ______ 

8. Apakah ada usaha untuk membudidayakan tanaman tersebut? jika ada bagaimana 

caranya? 

9. Jika dari tumbuhan liar, bagaimana untuk mempertahankan tumbuhan tersebut? 

10. Usaha apa yang bapak/ibu/saudara lakukan agar tumbuhan bahan baku jamu gendong 

tersebut tidak habis? 

11. Dari mana Ibu/Bapak/Saudara memperoleh air untuk pengolahan jamu gendong 

tersebut? 

a. PDAM   c. sungai 

b. sumur   d. Lainnya, ______ 

 

 

 



LAMPIRAN 8: TABULASI DATA HASIL PENELITIAN 

 

A. Tumbuhan Yang Digunakan Sebagai Bahan Baku Jamu Gendong 

 

 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

 

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

31.  



32.  

33.  

34.  

35.  

36.  

37. 

B. Organ Tumbuhan Yang Digunakan Sebagai Bahan Baku Jamu Gendong 

  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

C. Sumber Perolehan Tumbuhan Bahan Baku Jamu Gendong 

%  

  

1.  

2.  

3.  



 

 

 

  

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 

7. 

 
8. 

 
9. 

 
10. 

 
11. 

 
12. 

 
 

E. Cara Pembuatan Jamu Gendong 

  

1.  

2.  

3.  

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 9: DATA RESPONDEN PRODUSEN SEKALIGUS PENJUAL 
JAMU GENDONG DESA NGABLAK KECAMATAN 
DANDER KABUPATEN BOJONEGORO 

No Biodata Diri Foto 
 

1. Nama   : Pasri 
Usia   : 40 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 18 
Lokasi berjualan         : Desa Njampet dan Ngantru     

Kecamatan Ngasem 
Lama Usaha  : 21 tahun 
 

 

2. Nama   : Rubi’ah 
Usia   : 34 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 18 
Lokasi berjualan         : Desa Tobo kecamatan Ngasem 
Lama Usaha  : 16 tahun 
 

 

3. Nama   : Murni  
Usia   : 43 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 18 
Lokasi berjualan : Ngasem dan Nglingi 
Lama Usaha  : 20 tahun 
 

 

4. Nama   : Romlah  
Usia   : 54 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 18  
Lokasi berjualan : Desa Mojoranu dan Ngraseh 
Lama Usaha  : 24 tahun 
 

 

5. Nama   : Jumiati A 
Usia   : 40 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 13 
Lokasi berjualan : Desa Purwosari 
Lama Usaha  : 12 tahun 

 



 

 

No Biodata Diri Foto 

6. Nama   : Umi Hanik 
Usia   : 42 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 13 
Lokasi berjualan         : Desa Nemon Kecamatan 

Dander 
Lama Usaha  : 17 tahun 

 

7. Nama   : Jumiati B 
Usia   : 39 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan  
Alamat   : Desa Ngablak RT.13 
Lokasi berjualan         : Desa Ceweng dan Sendangrejo 
Lama Usaha  : 16 tahun 

 

8. Nama   : Subaidah 
Usia   : 43 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 14 
Lokasi berjualan         : Desa Purwosari, Tlatah, 

Punggur, Gledegan 
Lama Usaha  : 11 tahun 

 

9. Nama   : Yuli Supriatuningsih 
Usia   : 25 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Ngablak RT. 14 
Lokasi berjualan         : Desa Mojoranu dan 

Sumbertlaseh 
Lama Usaha  : 2 tahun 

 

10. Nama   : Ngatinah 
Usia   : 45 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 14 
Lokasi berjualan         : Desa Purwosari dusun Ngrejeg, 

Sogo, Nglegok 
Lama Usaha  : 7 tahun 

 

11. Nama   : Dasri 
Usia   : 52 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 17 
Lokasi berjualan          : Desa Sumberarum dan Kunci 
Lama Usaha  : 26 tahun 
 

 



 

 

No Biodata Diri Foto 
 

12. Nama   : Siti Untari 
Usia   : 43 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 17 
Lokasi berjualan : Kalianyar dan Sumbang 
Lama Usaha  : 27 tahun 

 

13. Nama   : Murtini 
Usia   : 46 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 17 
Lokasi berjualan : Pasar Pumpungan 
Lama Usaha  : 24 tahun 

 

14. Nama   : Yatimah 
Usia   : 46 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 15 
Lokasi berjualan : Desa Plosorejo 
Lama Usaha  : 15 tahun 

 

15. Nama   : Sukijah 
Usia   : 47 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 15 
Lokasi berjualan : Desa Kedung Rejo 
Lama Usaha  : 18 Tahun 
 

 

16. Nama   : Sarmini 
Usia   : 42 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 16 
Lokasi berjualan : Kedung Rejo 
Lama Usaha  : 25 tahun 
 

 

17. Nama   : Siti Munisah 
Usia   : 32 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 19 
Lokasi berjualan : Kecamatan Malo 
Lama Usaha  : 15 Tahun 
 
 

 



 

 

No Biodata Diri Foto 
18. Nama   : Daimah 

Usia   : 54 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 19 
Lokasi berjualan         : Desa Mbedahan Kecamatan 

Kalitidu 
Lama Usaha  : 20 tahun 

 

19. Nama   : Watini 
Usia   : 33 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 19 
Lokasi berjualan         : Desa Purwosari, Clangap, 

Ngulanan 
Lama Usaha  : 20 tahun 

 

20. Nama   : Sugiyah 
Usia   : 49 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 02 
Lokasi berjualan : Kecamatan Malo dan Tobo 
Lama Usaha  : 21 tahun 

 

21. Nama   : Sukemi 
Usia   : 49 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 03 
Lokasi berjualan         : Desa Clangap dan Nglebak 

Kecamatan Malo 
Lama Usaha  : 20 tahun 

 

22. Nama   : Samilah 
Usia   : 65 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 05 
Lokasi berjualan         : Desa Kemiri Kecamatan Malo 

dan Ngraho  
Lama Usaha  : 29 tahun 

 

23. Nama   : Sumini 
Usia   : 40 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 08 
Lokasi berjualan : Kecamatan Padangan 
Lama Usaha  : 19 tahun 
 

 



 

 

No Biodata Diri Foto 
24. Nama   : Sukilah 

Usia   : 50 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 09 
Lokasi berjualan : Desa Ngambon 
Lama Usaha  : 15 tahun 

 

25. Nama   : Asmah 
Usia   : 51 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 11 
Lokasi berjualan         : Desa Sumberejo dan 

Pandanwangi 
Lama Usaha  : 13 tahun 

 

26. Nama   : Surati 
Usia   : 42 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 20 
Lokasi berjualan         : Desa Sumberejo dan 

Margoagung 
Lama Usaha  : 13 tahun 

 

27. Nama   : Panirah 
Usia   : 42 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 20 
Lokasi berjualan : Kecamatan Kalitidu 
Lama Usaha  : 6 tahun 
 

 

28. Nama   : Warsi 
Usia   : 50 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 20 
Lokasi berjualan : Desa Kedungrejo 
Lama Usaha  : 15 tahun 
 

 

29. Nama   : Jami 
Usia   : 50 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 21 
Lokasi berjualan         : Tinggang Kecamatan Ngraho 
Lama Usaha  : 20 tahun 
 

 



 

 

No Biodata Diri Foto 
 

30. Nama   : Siswati 
Usia   : 32 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Desa Ngablak RT. 21 
Lokasi berjualan : Tinggang dan Tobo 
Lama Usaha  : 13 tahun 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 10: PROSES WAWANCARA DENGAN RESPONDEN DAN 
PENGAMBILAN SAMPEL TUMBUHAN BAHAN BAKU 
JAMU GENDON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Gambar:  
1,2 : Proses Wawancara Dengan Responden 

3,4 : Proses Pengambilan Sampel Bahan Baku Jamu Gendong 

 

1 

4 3 
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LAMPIRAN 11: PROSES PEMBUATAN JAMU GENDONG 
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Keterangan: 

1. Pencucian bahan  

2. Bahan dimasukkan ke dalam alu 

3. Bahan ditumbuk hingga halus 

4. Pengambilan hasil tumbukan 

5. Pengambilan sari-sari tumbuhan 

dengan memeras 

6. Penambahan asam dalam ramuan 

jamu 

7. Penyaringan setelah ditambahkan 

asam 

8. Penambahan garam 

9. Penambahan gula 

10. Jamu dituangkan dalam panci 

11. Proses perebusan 

12. Proses perebusan 

13. Jamu telah mendidih 

14. Jamu dituang dan 

15. Disaring kemudian dikemas 

 

12 11 10 

15 14 13 



 

 

LAMPIRAN 12: RESEP JAMU GENDONG YANG DIPRODUKSI OLEH 
MASYARAKAT DESA NGABLAK KECAMATAN 
DANDER KABUPATEN BOJONEGORO 

1. Kunyit Asam 

Jamu ini tersusun dari 2 jenis tumbuhan, yaitu kunyit (Curcuma longa L.) 100 

gram dan asam (Tamarindus indica L.) 50 gram. Pertama kali kedua bahan 

tersebut dicuci hingga bersih, kemudian dikeringkan. Setelah kering kedua bahan 

tersebut dihaluskan. Selanjutnya disaring menggunakan air matang yang telah 

direbus dengan ditambahkan gula 75 gram dan garam secukupnya. Jamu siap 

dikemas dan dijual. 

2. Beras Kencur 

Resep 1 

Jamu ini tersusun dari beberapa jenis tumbuhan antara lain yaitu beras atau padi 

(Oryza sativa L.) 125 gram, rimpang dari kencur (Kaempferia galanga L.) 50 

gram. Pertama kali kedua bahan tersebut dicuci hingga bersih, kemudian 

dikeringkan. Setelah kering bahan tersebut dihaluskan. Selanjutnya disaring 

menggunakan air matang yang telah direbus dengan ditambahkan gula 75 gram 

dan garam secukupnya. Jamu siap dikemas dan dijual. 

Resep 2 

Jamu ini tersusun dari beberapa jenis tumbuhan antara lain yaitu beras atau padi 

(Oryza sativa L.) 75 gram, rimpang dari kencur (Kaempferia galanga L.) 50 

gram, dan jahe (Zingiber officinale Rosc.) seukuran 2 ruas ibu jari. Pertama kali 



 

 

semua bahan tersebut dicuci hingga bersih, kemudian dikeringkan. Setelah kering 

bahan tersebut dihaluskan. Selanjutnya disaring menggunakan air matang yang 

telah direbus dengan ditambahkan gula 75 gram dan garam secukupnya. Jamu 

siap dikemas dan dijual. 

3. Suruh Kunci 

Resep 1 

Jamu ini tersusun dari beberapa jenis tumbuhan, antara lain yaitu sirih (Piper 

bettle L.) 30 lembar, kunci pepet (Kaempferia angustifolia Roscoe) 50 gram, buah 

pinang atau jambe (Areca cathecu L.) 5 butir. Pertama kali semua bahan tersebut 

dicuci hingga bersih, kemudian dikeringkan. Setelah kering bahan tersebut 

dihaluskan. Selanjutnya disaring menggunakan air matang yang telah direbus 

dengan ditambahkan gula 75 gram dan garam secukupnya. Jamu siap dikemas 

dan dijual. 

Resep 2 

Jamu ini tersusun dari beberapa jenis tumbuhan, antara lain yaitu sirih (Piper 

bettle L.) 30 lembar, kunci pepet (Kaempferia angustifolia Roscoe) 50 gram, dan 

kunyit (Curcuma longa L.) 50 gram. Pertama kali semua bahan tersebut dicuci 

hingga bersih, kemudian dikeringkan. Setelah kering bahan tersebut dihaluskan. 

Selanjutnya disaring menggunakan air matang yang telah direbus dengan 

ditambahkan gula 75 gram dan garam secukupnya. Jamu siap dikemas dan dijual.   

 

 



 

 

Resep 3 

Jamu ini tersusun dari beberapa jenis tumbuhan, antara lain yaitu sirih (Piper 

bettle L.) 30 lembar, kunci pepet (Kaempferia angustifolia Roscoe) 50 gram, buah 

pinang atau jambe (Areca cathecu L.) 6 butir, kunyit (Curcuma longa L.) 50 

gram. Pertama kali semua bahan tersebut dicuci hingga bersih, kemudian 

dikeringkan. Setelah kering bahan tersebut dihaluskan. Selanjutnya disaring 

menggunakan air matang yang telah direbus dengan ditambahkan gula 75 gram 

dan garam secukupnya. Jamu siap dikemas dan dijual.   

Resep 4 

Jamu ini tersusun dari beberapa jenis tumbuhan, antara lain yaitu sirih (Piper 

bettle L.) 20 lembar, kunci pepet (Kaempferia angustifolia Roscoe) 50 gram dan 

beluntas (Pluchea indica (L.) Less.) 2 genggam. Pertama kali semua bahan 

tersebut dicuci hingga bersih, kemudian dikeringkan. Setelah kering bahan 

tersebut dihaluskan. Selanjutnya disaring menggunakan air matang yang telah 

direbus dengan ditambahkan gula 75 gram dan garam secukupnya. Jamu siap 

dikemas dan dijual.   

Resep 5 

Jamu ini tersusun dari beberapa jenis tumbuhan, antara lain yaitu sirih (Piper 

bettle L.) 30 lembar, kunci pepet (Kaempferia angustifolia Roscoe) 50 gram dan 

asam (Tamarindus indica L.) 50 gram. Pertama kali semua bahan tersebut dicuci 

hingga bersih, kemudian dikeringkan. Setelah kering bahan tersebut dihaluskan. 



 

 

Selanjutnya disaring menggunakan air matang yang telah direbus dengan 

ditambahkan gula 75 gram dan garam secukupnya. Jamu siap dikemas dan dijual.   

Resep 6 

Jamu ini tersusun dari beberapa jenis tumbuhan, antara lain yaitu sirih (Piper 

bettle L.) 30 lembar, kunci pepet (Kaempferia angustifolia Roscoe) 50 gram. 

Pertama kali semua bahan tersebut dicuci hingga bersih, kemudian dikeringkan. 

Setelah kering bahan tersebut dihaluskan. Selanjutnya disaring menggunakan air 

matang yang telah direbus dengan ditambahkan gula 75 gram dan garam 

secukupnya. Jamu siap dikemas dan dijual.   

4. Cabe Puyang 

Resep 1 

Jamu cabe puyang tersusun dari beberapa jenis tumbuhan, antara lain adalah 

puyang (Piper retrofractum) 1 genggaman kecil, jahe (Zingiber officinale Rosc.) 

2 ruas ibu jari, kunyit (Curcuma longa L.) 1 buah, lada (Piper nigrum L.) 1 

genggaman kecil, lengkuas (Alpinia galanga L.) 2 ruas ibu jari dan asam 

(Tamarindus indica L.) 50 gram. Pertama kali semua bahan tersebut dicuci 

hingga bersih, kemudian dikeringkan. Setelah kering bahan tersebut dihaluskan. 

Selanjutnya disaring menggunakan air matang yang telah direbus dengan 

ditambahkan gula 75 gram dan garam secukupnya. Jamu siap dikemas dan dijual.  

Resep 2 

Jamu cabe puyang tersusun dari beberapa jenis tumbuhan, antara lain adalah 

puyang (Piper retrofractum) 1 jimpit, jahe (Zingiber officinale Rosc.) 1 buah, 



 

 

kunyit (Curcuma longa L.) 1 buah, lengkuas (Alpinia galanga L.) 2 ruas ibu jari 

dan asam (Tamarindus indica L.) 50 gram. Pertama kali semua bahan tersebut 

dicuci hingga bersih, kemudian dikeringkan. Setelah kering bahan tersebut 

dihaluskan. Selanjutnya disaring menggunakan air matang yang telah direbus 

dengan ditambahkan gula 75 gram dan garam secukupnya. Jamu siap dikemas 

dan dijual.   

5. Pahitan 

Resep 1 

Secara umum jamu ini tersusun dari beberapa jenis tumbuhan, antara lain yaitu 

daun sambiloto (Andrographis paniculata Nees) 6 lembar. Pertama kali bahan 

tersebut dicuci hingga bersih, kemudian dikeringkan. Setelah kering bahan 

tersebut direbus dengan air hingga mendidih. Selanjutnya disaring dan jamu siap 

dikemas dan dijual.   

Resep 2 

Secara umum jamu ini tersusun dari beberapa jenis tumbuhan, antara lain yaitu 

daun, batang dan akar sambiloto (Andrographis paniculata Nees) 1 buah. Pertama 

kali bahan tersebut dicuci hingga bersih, kemudian dikeringkan. Setelah kering 

bahan tersebut direbus dengan air hingga mendidih. Selanjutnya disaring dan 

jamu siap dikemas dan dijual.   

Resep 3 

Secara umum jamu ini tersusun dari beberapa jenis tumbuhan, antara lain yaitu 

sambiloto (Andrographis paniculata Nees) 5 lembar, brotowali (Tinospora 



 

 

tuberculata Beumee) 2 ruas, daun pepaya gantung (Carica papaya L.) 3 lembar, 

temu hitam (Curcuma longa L.) 1 ruas, daun kumis kucing (Orthosiphon 

stamineus Benth) 3 lembar. Pertama kali bahan tersebut dicuci hingga bersih, 

kemudian dikeringkan. Setelah kering bahan tersebut direbus dengan air hingga 

mendidih. Selanjutnya disaring dan jamu siap dikemas dan dijual.   

6. Temulawak 

Jamu temulawak adalah jamu yang hanya tersusun dari 1 jenis tumbuhan yaitu 

temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) 50 gram. Pertama kali bahan tersebut 

dicuci hingga bersih, kemudian dikeringkan. Setelah kering bahan tersebut 

dihaluskan dan direbus hingga mendidih, selanjutnya jamu siap dikemas dan 

dijual.   

7. Gepyok 

Resep 1 

Jamu gepyok tersusun dari berbagai macam tumbuhan daun sembu’an atau daun 

kentut (Paederia scandens) 5 lembar, daun beluntas (Pluchea indica (L.) Less.) 1 

genggam, daun jambu biji (Psidium guajava L.)1 genggam, daun asam 

(Tamarindus indica L.) 1 genggam. Pertama, semua bahan dicuci dengan air, 

setelah bersih bahan tersebut dikeringkan. Setelah kering bahan tersebut 

dihaluskan. Selanjutnya disaring menggunakan air matang yang telah direbus 

dengan gula putih 75 gram, gula jawa 125 gram dan garam secukupnya. Jamu 

siap dikemas dan dijual.   

 



 

 

Resep 2 

Bahan baku jamu ini antara lain adalah, antara lain beluntas (Pluchea indica (L.) 

Less.) 1 genggan, daun jambu biji (Psidium guajava L.) 1 genggam, kunyit 

(Curcuma longa L.) 1 buah, dan asam (Tamarindus indica L.) 1 genggam. 

Pertama, semua bahan dicuci dengan air, setelah bersih bahan tersebut 

dikeringkan. Setelah kering bahan tersebut dihaluskan. Selanjutnya disaring 

menggunakan air matang yang telah direbus dengan gula putih 75 gram, gula 

jawa 125 gram dan garam secukupnya. Jamu siap dikemas dan dijual.   

Resep 3 

Jamu gepyok tersusun dari berbagai macam tumbuhan, antara lain beluntas 

(Pluchea indica (L.) Less.) 1 genggam, daun jambu biji (Psidium guajava L.) 1 

genggan, kunyit (Curcuma longa L.) 50 gram, dan daun asam (Tamarindus indica 

L.) 1 genggam, sidaguri (Sida rhombifolia L.) 1 genggam, temu putri atau temu 

gepyok (Curcuma petiola Roxb.) 50 gram. Pertama, semua bahan dicuci dengan 

air, setelah bersih bahan tersebut dikeringkan. Setelah kering bahan tersebut 

dihaluskan. Selanjutnya disaring menggunakan air matang yang telah direbus 

dengan gula putih 1,5 gelas belimbing, gula jawa 125 gram dan garam 

secukupnya. Jamu siap dikemas dan dijual.   

Resep 4 

Jamu gepyok tersusun dari berbagai macam tumbuhan, antara lain beluntas 

(Pluchea indica (L.) Less.) 1 genggam, daun jambu biji (Psidium guajava L.) 1 

genggam, kunyit (Curcuma longa L. ) 50 gram, dan asam (Tamarindus indica L.) 



 

 

125 gram, sangket (Achyranthes aspera L.) 1 genggam, sembu’an atau daun 

kentut (Paederia scandens) 1 genggam. Pertama, semua bahan dicuci dengan air, 

setelah bersih bahan tersebut dikeringkan. Setelah kering bahan tersebut 

dihaluskan. Selanjutnya disaring menggunakan air matang yang telah direbus 

dengan gula putih 75 gram, gula jawa 125 gram dan garam secukupnya. Jamu 

siap dikemas dan dijual.   

Resep 5 

Jamu gepyok tersusun dari berbagai macam tumbuhan, antara lain beluntas 

(Pluchea indica (L.) Less.) 1 genggam, daun jambu biji (Psidium guajava L.) 1 

genggam, kunyit (Curcuma longa L.) 50 gram, dan asam (Tamarindus indica 

L.)125 gram, sembu’an atau daun kentut (Paederia scandens) 1 genggam, tapak 

liman (Elephantopus scaber L.) 5 lembar, sidaguri (Sida rhombifolia L.) 1 

genggam. Pertama, semua bahan dicuci dengan air, setelah bersih bahan tersebut 

dikeringkan. Setelah kering bahan tersebut dihaluskan. Selanjutnya disaring 

menggunakan air matang yang telah direbus dengan gula putih 75 gram, gula 

jawa 125 gram dan garam secukupnya. Jamu siap dikemas dan dijual.   

Resep 6 

Jamu gepyok tersusun dari berbagai macam tumbuhan, antara lain beluntas 

(Pluchea indica (L.) Less.) 1 genggam, kunyit (Curcuma longa L.) 50 gram, asam 

(Tamarindus indica L.) 125 gram, sidaguri (Sida rhombifolia L.) 1 genggam. 

Pertama, semua bahan dicuci dengan air, setelah bersih bahan tersebut 

dikeringkan. Setelah kering bahan tersebut dihaluskan. Selanjutnya disaring 



 

 

menggunakan air matang yang telah direbus dengan gula putih 75 gram, gula 

jawa 125 gram dan garam secukupnya. Jamu siap dikemas dan dijual.   

Resep 7 

Jamu gepyok tersusun dari berbagai macam tumbuhan, antara lain beluntas 

(Pluchea indica (L.) Less.) 1 genggam, daun jambu biji (Psidium guajava L.) 1 

genggam, kunyit (Curcuma longa L.) 50 gram, daun asam (Tamarindus indica L.) 

1 genggam, sembu’an atau daun kentut (Paederia scandens) 7 lembar, srikaya 

(Annona squamosa L.) 5 lembar, sidaguri (Sida rhombifolia L.) 1 genggam, katuk 

(Sauropus androgynus (L.) Merr.) 1 genggam. Pertama, semua bahan dicuci 

dengan air, setelah bersih bahan tersebut dikeringkan. Setelah kering bahan 

tersebut dihaluskan. Selanjutnya disaring menggunakan air matang yang telah 

direbus dengan gula putih 75 gram, gula jawa 125 gram dan garam secukupnya. 

Jamu siap dikemas dan dijual.   

Resep 8 

Jamu gepyok tersusun dari berbagai macam tumbuhan, antara lain beluntas 

(Pluchea indica (L.) Less.) 1 genggam, daun jambu biji (Psidium guajava L.) 1 

genggam, kunyit (Curcuma longa L.), daun asam (Tamarindus indica L.) 1 

genggam, sembu’an atau daun kentut (Paederia scandens) 5 lembar, tapak liman 

(Elephantopus scaber L.) 5 lembar, sidaguri (Sida rhombifolia L.) 1 genggam, 

sangket (Achyranthes aspera L.) 7 lembar, temu putri atau temu gepyok 

(Curcuma petiola Roxb.) 50 gram. Pertama, semua bahan dicuci dengan air, 

setelah bersih bahan tersebut dikeringkan. Setelah kering bahan tersebut 



 

 

dihaluskan. Selanjutnya disaring menggunakan air matang yang telah direbus 

dengan gula putih 75 gram, gula jawa 125 gram dan garam secukupnya. Jamu 

siap dikemas dan dijual.   

Resep 9 

Jamu gepyok tersusun dari berbagai macam tumbuhan, antara lain beluntas 

(Pluchea indica (L.) Less.) 1 genggam, daun jambu biji (Psidium guajava L.) 1 

genggam, kunyit (Curcuma longa L.) 50 gram, daun asam (Tamarindus indica L.) 

1 genggam, sembu’an atau daun kentut (Paederia scandens) 5 lembar, tapak 

liman (Elephantopus scaber L.) 5 lembar, sidaguri (Sida rhombifolia L.) 1 

genggam, cukilan (Allophylus cobbe (L.) Raeusch.) 5 lembar, katuk (Sauropus 

androgynus (L.) Merr.) 1 genggam, temu putri atau temu gepyok (Curcuma 

petiola Roxb.) 50 gram. Pertama, semua bahan dicuci dengan air, setelah bersih 

bahan tersebut dikeringkan. Setelah kering bahan tersebut dihaluskan. Selanjutnya 

disaring menggunakan air matang yang telah direbus dengan gula putih 75 gram, 

gula jawa 125 gram dan garam secukupnya. Jamu siap dikemas dan dijual.   

Resep 10 

Jamu gepyok tersusun dari berbagai macam tumbuhan, antara lain beluntas 

(Pluchea indica (L.) Less.) 1 genggam, daun jambu biji (Psidium guajava L.) 7 

lembar, kunyit (Curcuma longa L.) 50 gram, asam (Tamarindus indica L.) 125 

gram, sembu’an atau daun kentut (Paederia scandens) 3 lembar, sidaguri (Sida 

rhombifolia L.) 1 genggam, lampes (Ocimum sanetum L) 5 lembar, sogok tunteng 

(Abrus precatorius L.) 10 butir, alang-alang (Imperata cylindrica (L.) 5 buah, 



 

 

sangket (Achyranthes aspera L.) 5 lembar. Pertama, semua bahan dicuci dengan 

air, setelah bersih bahan tersebut dikeringkan. Setelah kering bahan tersebut 

dihaluskan. Selanjutnya disaring menggunakan air matang yang telah direbus 

dengan gula putih 75 gram, gula jawa 125 gram dan garam secukupnya. Jamu 

siap dikemas dan dijual.   

Resep 11 

Jamu gepyok tersusun dari berbagai macam tumbuhan, antara lain beluntas 

(Pluchea indica (L.) Less.) 1 genggam, daun jambu biji (Psidium guajava L.) 1 

genggam, kunyit (Curcuma longa L.) 50 gram, dan asam (Tamarindus indica L.) 

125 gram, sembu’an atau daun kentut (Paederia scandens) 3 lembar, sangket 

(Achyranthes aspera L.) 5 lembar, temu putri atau temu gepyok (Curcuma petiola 

Roxb.) 50 gram, dringu (Acorus calamusL.) 3 lembar. Pertama, semua bahan 

dicuci dengan air, setelah bersih bahan tersebut dikeringkan. Setelah kering bahan 

tersebut dihaluskan. Selanjutnya disaring menggunakan air matang yang telah 

direbus dengan gula putih 75 gram, gula jawa 125 gram dan garam secukupnya. 

Jamu siap dikemas dan dijual.   

Resep 12 

Jamu gepyok tersusun dari berbag ai macam tumbuhan, antara lain beluntas 

(Pluchea indica (L.) Less.) 1 genggam, daun jambu biji (Psidium guajava L.) 7 

lembar, kunyit (Curcuma longa L.) 50 gram, asam (Tamarindus indica L.) 125 

gram, sembu’an atau daun kentut (Paederia scandens) 3 lembar, tapak liman 

(Elephantopus scaber L.) 3 lembar, sidaguri (Sida rhombifolia L.) 1 genggam, 



 

 

sangket (Achyranthes aspera L.) 5 lembar, temu putri atau temu gepyok 

(Curcuma petiola Roxb.) 50 gram, meniran (Phyllanthus niruri L.) 1 genggam. 

Pertama, semua bahan dicuci dengan air, setelah bersih bahan tersebut 

dikeringkan. Setelah kering bahan tersebut dihaluskan. Selanjutnya disaring 

menggunakan air matang yang telah direbus dengan gula putih 75 gram, gula 

jawa 125 gram dan garam secukupnya. Jamu siap dikemas dan dijual.   

8. Tape Laos 

Resep 1 

Jamu cabe puyang tersusun dari beberapa jenis tumbuhan, antara lain adalah jahe 

(Zingiber officinale Rosc.) 125 gram, kunyit (Curcuma longa L.) 50 gram, lada 

(Piper nigrum L.) 100 gram, lengkuas (Alpinia galanga L.) 250 gram, asam 

(Tamarindus indica L.) 125 gram, lempuyang  (Zingiber zerumbet Linn) 50 gram, 

bawang putih (Allium sativum L.) 1 bonggol dan mengkudu (Morinda citrifolia 

L.) 2 buah. Pertama, semua bahan dicuci dengan air, setelah bersih bahan tersebut 

dikeringkan. Setelah kering bahan tersebut dihaluskan. Selanjutnya disaring 

menggunakan air matang yang telah direbus dengan gula putih 75 gram, gula 

jawa 125 gram dan garam secukupnya. Jamu siap dikemas dan dijual.   

Resep 2 

Jamu cabe puyang tersusun dari beberapa jenis tumbuhan, antara lain adalah, jahe 

(Zingiber officinale Rosc.) 2 bonggol, kunyit (Curcuma longa L.) 50 gram, lada 

(Piper nigrum L.) 3 sendok makan, dan asam (Tamarindus indica L.) 125 gram, 

temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) 2 bonggol. Pertama, semua bahan 



 

 

dicuci dengan air, setelah bersih bahan tersebut dikeringkan. Setelah kering bahan 

tersebut dihaluskan. Selanjutnya disaring menggunakan air matang yang telah 

direbus dengan gula putih 1,5 gelas belimbing, gula jawa 125 gram dan garam 

secukupnya. Jamu siap dikemas dan dijual.   

Resep 3 

Jamu cabe puyang tersusun dari beberapa jenis tumbuhan, antara lain adalah jahe 

(Zingiber officinale Rosc.) 125 gram, kunyit (Curcuma longa L.) 50 gram, lada 

(Piper nigrum L.) 100 gram, lengkuas (Alpinia galanga L.) 3 buah, asam 

(Tamarindus indica L.) 125 gram, lempuyang  (Zingiber zerumbet Linn)  

bonggol, bawang putih (Allium sativum L.) 1 bonggol. Pertama, semua bahan 

dicuci dengan air, setelah bersih bahan tersebut dikeringkan. Setelah kering bahan 

tersebut dihaluskan. Selanjutnya disaring menggunakan air matang yang telah 

direbus dengan gula putih 75 gram, gula jawa 125 gram dan garam secukupnya. 

Jamu siap dikemas dan dijual.   

Resep 4 

Jamu cabe puyang tersusun dari beberapa jenis tumbuhan, antara lain adalah jahe 

(Zingiber officinale Rosc.) 3 bonggol, kunyit (Curcuma longa L.) 2 bonggol, lada 

(Piper nigrum L.) 3 jimpit, lengkuas (Alpinia galanga L.) 3 bonggol, asam 

(Tamarindus indica L.) 125 gram, bawang putih (Allium sativum L.) 1 bonggol. 

Pertama, semua bahan dicuci dengan air, setelah bersih bahan tersebut 

dikeringkan. Setelah kering bahan tersebut dihaluskan. Selanjutnya disaring 



 

 

menggunakan air matang yang telah direbus dengan gula putih 75 gram, gula 

jawa 125 gram dan garam secukupnya. Jamu siap dikemas dan dijual.   

Resep 5 

Jamu cabe puyang tersusun dari beberapa jenis tumbuhan, antara lain adalah jahe 

(Zingiber officinale Rosc.) 2  bonggol, lengkuas (Alpinia galanga L.) 3 bonggol 

dan mengkudu (Morinda citrifolia L.) 3 buah. Pertama, semua bahan dicuci 

dengan air, setelah bersih bahan tersebut dikeringkan. Setelah kering bahan 

tersebut dihaluskan. Selanjutnya disaring menggunakan air matang yang telah 

direbus dengan gula putih 75 gram, gula jawa 125 gram dan garam secukupnya. 

Jamu siap dikemas dan dijual.   

Resep 6 

Jamu cabe puyang tersusun dari beberapa jenis tumbuhan, antara lain adalah jahe 

(Zingiber officinale Rosc.) 2 bonggol, lengkuas (Alpinia galanga L.) 3 bonggol 

asam (Tamarindus indica L.) 125 gram. Pertama, semua bahan dicuci dengan air, 

setelah bersih bahan tersebut dikeringkan. Setelah kering bahan tersebut 

dihaluskan. Selanjutnya disaring menggunakan air matang yang telah direbus 

dengan gula putih 75 gram, gula jawa 125 gram dan garam secukupnya. Jamu 

siap dikemas dan dijual.   

Resep 7 

Jamu cabe puyang tersusun dari beberapa jenis tumbuhan, antara lain adalah jahe 

(Zingiber officinale Rosc.) 3 buah, lada (Piper nigrum L.) 3 sendok makan, 

lengkuas (Alpinia galanga L.) 3 buah, asam (Tamarindus indica L.) 125 gram. 



 

 

Pertama, semua bahan dicuci dengan air, setelah bersih bahan tersebut 

dikeringkan. Setelah kering bahan tersebut dihaluskan. Selanjutnya disaring 

menggunakan air matang yang telah direbus dengan gula putih 75 gram, gula 

jawa 125 gram dan garam secukupnya. Jamu siap dikemas dan dijual.   

9. Kates Gantung 

Kates gantung adalah jamu yang hanya tersusun dari satu jenis tumbuhan saja, 

yaitu papaya gantung (Carica papaya L.). Bahan yang digunakan untuk 

pembuatan jamu ini adalah daun papaya 5 lembar, bunga I genggam dan babakan 

akar seukuran 2 ruas ibu jari. Cara pembuatan jamu ini adalah, pertama kali bahan 

dicuci, kemudian ditumbuk hingga halus. Setelah halus diperas menggunakan air 

matang dan disaring. 

10. Pacekap 

Pacekap adalah jamu yang dibuat dari buah mengkudu (Morinda citrifolia L.) 

sebanyak 5 buah. Cara pembuatan jamu ini adalah, pertama kali bahan dicuci, 

kemudian ditumbuk hingga halus. Setelah halus diperas menggunakan air matang 

dan disaring. 

 

11. Kunir Putih 

Kunir putih adalah jamu yang dibuat dari satu macam tumbuhan saja, yaitu kunyit 

putih (Curcuma zedoaria (Berg.) Roscoe) sebanyak 50 gram. Cara pembuatan 

jamu ini adalah, pertama kali bahan dicuci, kemudian ditumbuk hingga halus. 

Setelah halus diperas menggunakan air matang dan disaring. 



 

 

12. Wortel 

Wortel adalah jamu yang dibuat dari bahan tumbuhan wortel (Daucus carota L.) 

sebanyak 5 buah. Cara pembuatan jamu ini adalah, pertama kali bahan dicuci, 

kemudian diparut. Setelah halus diperas menggunakan air matang dan disaring. 

 

Keterangan: Seluruh resep tersebut kecuali jamu pahitan merupakan cara pembuatan 

jamu gendong tanpa direbus. Sedangkan untuk cara pembuatan jamu gendong dengan 

direbus, proses dan komposisi jamu sama, kecuali pada proses penyaringan. Pada 

proses tersebut air yang digunakan adalah air mentah, kemudian direbus bersama 

sari-sari tumbuhan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 13:  ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

1. Tabung Sampel 
2. Tabung Reaksi 
3. Erlenmeyer 
4. Gelas Ukur 
5. Mikro Pipet 
6. Blue Tip 
7. Jarum Ose 
8. Cawan Petri 
9. Kaca Pengaduk 

10. Alumunium Foil 
11. Bunsen 
12. Autoklaf 
13. Oven 
14. Coloni Counter 
15. Timbangan Analitik 
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LAMPIRAN 14: HASIL UJI KUALITAS JAMU GENDONG JENIS GEPYOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Sampel Jamu Gendong Jenis Gepyok 

2. Uji Salmonella Tahap Pengayaan dengan Media Lactose Broth (LB) 

3. Uji Salmonella dengan Media SS-Agar 

4. Uji Escherichia coli dengan media EMB Agar 
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4 3 
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