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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan 
pembuat jamu gendong terhadap ketepatan dalam proses pembuatan jamu 
gendong di Desa Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. Penelitian ini 
menggunakan metode cross sectional, dimana data yang menyangkut variabel 
bebas dan variabel terikat, akan dikumpulkan dalam waktu yang sama. Alat yang 
digunakan berupa kuesioner yang kemudian dibagikan kepada responden. Teknik 
analisis untuk tingkat pengetahuan yaitu tingkat pengetahuan tinggi jawaban 
benar 75-100% dari 20 pertanyaan, tingkat sedang jawaban benar 45-74% dari 20 
pertanyaan, tingkat rendah jawaban benar < 44% dari 20 pertanyaan. Tindakan 
ketepatan dalam pembuatan jamu dikategorikan menjadi 2, yaitu: tindakan tepat, 
jika skor jawaban 45-60 dan tindakan tidak tepat, jika jumlah skor jawaban < 44. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat pengetahuan 
yang tinggi dan melakukan tindakan pembuatan jamu dengan tepat. Ada 
hubungan antara tingkat pengetahuan pembuat jamu gendong  terhadap ketepatan 
dalam proses pembuatan jamu gendong yaitu semakin tinggi pengetahuan 
pembuat jamu gendong maka ketepatan dalam proses pembuatan jamu gendong 
juga semakin tinggi. 

 
Kata kunci : jamu gendong,  pengetahuan, pembuat jamu, ketepatan 
 
 
  ABSTRACT 

The purpose of this research is to know correlation between knowledge of 
jamu gendong maker with accuracy in making process of jamu gendong at Desa 
Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. This research use cross 
sectional metode, where the data relate to free variable and bound variable will 
be collected in the same time. The method is using quisioner which will be 
distributed to the respondents. The analysis technique for the knowledge is high 
knowledge if the right answer 75-100% from 20 question, medium if the right 
answer 45-74% from 20 question, low if the right answer <44% from 20 question. 
The accuracy in making jamu is devided into 2 categories, which is right if the 
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answer score is 45-6, and wrong if the answer score if <44. The result of the 
research is showing that the respondents have high knowledge and able to make 
jamu gendong accurately. There is any realation between level of knowledge to 
make jamu gendong to the accurate of making jamu gendong process and the 
relation is as long as the maker of jamu gendong having good knowledge so the 
accurate to make jamu gendong will be reached. 
 
Key words : jamu gendong, knowledge, jamu maker, accuracy 
 
 

PENDAHULUAN 

 Jamu sebagai sumber potensial terapi bantu telah mencapai peran penting 

dalam sistem perawatan kesehatan di seluruh dunia bagi manusia tidak hanya 

dalam kondisi sakit, tetapi juga sebagai bahan potensial untuk menjaga kesehatan 

(Verma & Singh, 2008). Jelaslah bahwa industri jamu dapat membuat langkah 

besar di dunia. Dengan peningkatan penggunaan produk herbal, praktek pelabelan 

masa depan di seluruh dunia memadai harus menangani aspek kualitas. 

Standardisasi metode dan data kontrol kualitas keamanan dan kemanjuran yang 

diperlukan untuk pemahaman tentang penggunaan obat herbal (Alam et al, 2007). 

 Sejak dahulu bangsa Indonesia telah mengenal dan memanfaatkan 

tumbuhan berkhasiat obat sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi masalah 

kesehatan, jauh sebelum pelayanan kesehatan formal dengan obat-obatan 

modernnya dikenal masyarakat. Pengetahuan tentang pemanfaatan tanaman obat 

tersebut merupakan warisan budaya bangsa berdasarkan pengetahuan dan 

pengalaman yang diwariskan secara turun-temurun hingga ke generasi sekarang, 

sehingga tercipta berbagai ramuan tumbuhan obat yang merupakan ciri khas 

pengobatan tradisional Indonesia. Dengan demikian, selain memiliki kekayaan 

hayati yang besar, pengetahuan masyarakat lokal tentang pemanfaatan sumber 

daya hayati tersebut cukup tinggi. Oleh karena itu, tidaklah bijaksana apabila 

pengobatan peyakit dan pemeliharaan kesehatan dengan pemanfaatan tumbuhan 

obat tidak diupayakan untuk dikembangkan bagi kepentingan masyarakat dan 

bangsa (Jhonherf, 2007). 

 Obat Herbal disebut sebagai bahan tanaman atau jamu, melibatkan 

penggunaan seluruh tanaman atau bagian tanaman, untuk mengobati luka atau 
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penyakit (Winslow & Kroll, 1998). Obat herbal digunakan sebagai terapi untuk 

mencegah dan mengobati penyakit atau untuk mendukung kesembuhan dan 

kesehatan (Gossell et al, 2006). Sekitar 70-80% dari populasi dunia, khususnya di 

negara-negara berkembang, bergantung pada non-konvensional obat di dalam 

pengobatan primer mereka seperti dilansir Organisasi Kesehatan Dunia (Akerele, 

1993).Obat herbal telah digunakan sejak zaman kuno sebagai obat untuk 

pengobatan berbagai penyakit. Tanaman obat telah memainkan peran penting 

dalam dunia kesehatan. Terlepas dari kemajuan besar yang diamati dalam 

kedokteran modern dalam beberapa dekade terakhir, tanaman masih membuat 

kontribusi penting untuk perawatan kesehatan (Calixto et al., 2000). 

Obat herbal telah diterima secara luas di hampir seluruh Negara di dunia. 

Menurut WHO, Negara-negara di Afrika, Asia dan Amerika Latin menggunakan 

obat herbal sebagai pelengkap pengobatan primer yang mereka terima. Bahkan di 

Afrika, sebanyak 80% dari populasi menggunakan obat herbal untuk pengobatan 

primer. WHO merekomendasi penggunaan obat tradisional termasuk herbal dalam 

pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit, 

terutama untuk penyakit kronis, penyakit degeneratif dan kanker. WHO juga 

mendukung upaya-upaya dalam peningkatan keamanan dan khasiat dari obat 

tradisional. Penggunaan obat tradisional secara umum dinilai lebih aman dari pada 

penggunaan obat modern. Hal ini disebabkan karena obat tradisional memiliki 

efek samping yang relatif lebih sedikit dari pada obat modern (WHO, 2003). 

Syarat jamu yang baik antara lain menggunakan bahan berkhasiat dan 

bahan tambahan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan 

atau khasiat (BPOM, 2005). Obat tradisional memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Beberapa kelebihannya antara lain : efek sampingnya relatif rendah, dalam suatu 

ramuan dengan komponen berbeda memiliki efek saling mendukung, pada satu 

tanaman memiliki lebih dari satu efek farmakologi serta lebih sesuai untuk 

penyakit-penyakit metabolik dan degeneratif. Adapun beberapa kelemahan 

tersebut antara lain : efek farmakologisnya yang lemah, bahan baku belum 

terstandar dan bersifat higroskopis serta volumines, belum dilakukan uji klinik 

dan mudah tercemar berbagai jenis mikroorganisme (Katno & Pramono, 2011).   
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Pengetahuan merupakan hal yang sangat penting untuk terbentuknya 

tindakan seseorang. Apabila penerimaan perilaku didasari oleh pengetahuan maka 

perilaku akan bersifat langgeng (long lasting) (Notoatmodjo, 2003). Hasil 

penelitian menunjukkan tidak banyak perbedaan pengetahuan pada pembuat jamu 

tentang manfaat dari setiap jenis jamu. Hal ini menunjukkan keseragaman 

pengetahuan karena mungkin mereka mendapatkan dari sumber atau daerah yang 

sama. Di samping itu rata-rata mereka hanya mendapat pengetahuan secara lisan 

tanpa berusaha untuk menambah pengetahuan dari sumber lain (Djojoseputro, 

2012).  

Mengingat jamu gendong dikonsumsi secara luas oleh masyarakat, perlu 

peningkatan mutu. Untuk itu, disarankan agar dalam pembuatan jamu gendong 

menggunakan takaran standar, tidak hanya dengan perkiraan saja. Dengan adanya 

standarisasi, akan menghasilkan jamu gendong terstandar pula sehingga jamu 

yang diedarkan kepada masyarakat memberikan khasiat dan rasa yang maksimal 

(Djojoseputro, 2012). 

Menurut hasil penelitian Zulaikhah (2005) tentang analisis faktor-faktor 

yang berhubungan dengan pencemaran mikroba pada jamu gendong, menyatakan 

bahwa sebesar 62,5% jamu gendong mengalami pencemaran mikroba. Jenis 

mikroba yang ditemukan adalah kapang, Escherichia coli, Salmonella, 

Staphylococcus aureus, dan Pseudomonas aeruginosa. Prosentase terbesar (55%) 

bahan baku untuk pembuatan jamu gendong mempunyai kualitas buruk dan 

(57,5%) proses pengolahan dalam pembuatan jamu gendong buruk. 

Alasan pemilihan Desa Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali 

sebagai lokasi dilakukannya penelitian karena desa tersebut merupakan pusat 

pembuatan jamu gendong sehingga ketersediaan respoden di lokasi tersebut dirasa 

cukup banyak untuk dilakukannya penelitian ini. 

Mengingat tingginya konsumsi jamu gendong oleh masyarakat Indonesia, 

maka diperlukan adanya peningkatan mutu dalam pembuatan jamu gendong. 

Salah satunya dengan cara dilakukannya penelitian ini dimana hasil dari penelitian 

ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam pemantauan kelayakan 

pembuatan jamu gendong di Indonesia. 
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METODOLOGI 

Kategori Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode cross sectional, dimana data 

yang menyangkut variabel bebas atau risiko dan variabel terikat atau variabel 

akibat, akan dikumpulkan dalam waktu yang sama (Notoatmodjo, 2005).  

 

Alat 

Alat yang digunakan untuk mengambil data adalah kuesioner. Kuesioner 

yang digunakan adalah kuesioner dengan pertanyaan tertutup dimana telah 

tersedia alternatif jawaban yang harus dipilih salah satu. 

 

Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah data yang merupakan hasil 
dari jawaban responden yang diperoleh melalui survei lapangan. Data 
dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner untuk mendapatkan data-data 
penilaian pembuat jamu tentang ketepatan dalam proses pembutan jamu. Jenis 
data yang dikumpulkan termasuk data primer yang diperoleh dari responden yang 
telah memenuhi kriteria dan berada ditempat penelitian. Kuesioner berisi tentang 
pernyataan mengenai data demografi responden, meliputi: nama, jenis kelamin, 
umur, alamat, tingkat pendidikan, penghasilan responden, cara responden 
mengetahui proses pembuatan jamu, dan sumber bahan baku pembuatan jamu. 
Pernyataan mengenai tingkat pengetahuan tentang pembuatan jamu antara lain 
bahan baku pembuatan jamu, peralatan dalam pembuatan jamu serta bahan 
tambahan dalam pembuatan jamu. Pernyataan mengenai ketepatan dalam proses 
pembuat jamu antara lain persiapan sebelum proses pembuatan jamu, proses 
pembuatan jamu, hal-hal yang dilakukan setelah pembuatan jamu (Gunawan, D., 
& Mulyani, S., 2004 dan Departemen Kesehatan, 1985). Setelah semua kuesioner 
diisi dan dijawab oleh responden, selanjutnya data dianalisis. 

  

Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah pembuat jamu gendong yang ada di 

Desa Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. 
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Kriteria inklusi responden yang akan diambil sebagai sampel: 

1. Berumur 18-60 tahun. 

2. Bersedia menjadi responden. 

 

Teknik Analisis 

Kuesioner terdiri dari 3 bagian: 

1. Pernyataan mengenai data demografi responden. 

2. Pernyataan mengenai tingkat pengetahuan tentang pembuatan jamu. 

3. Pernyataan mengenai ketepatan dalam proses pembuatan jamu.  

Data tindakan dalam pembuatan jamu akan dianalisis dengan metode 
statistik deskriptif yaitu untuk mengetahui gambaran tentang pembuatan jamu 
yang tepat. 

Tingkat pengetahuan adalah kemampuan responden dalam menjawab 
dengan benar pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang dikategorikan menjadi 
3, yaitu: 

1. Tingkat tinggi, jawaban benar 75-100% dari 20 pertanyaan 

Skor jawaban benar = 1 

Skor jawaban salah  = 0  

100%x
soal semuaskor jumlah 

benarjawabansoalskorjumlahX =  

Untuk pengetahuan tingkat tinggi skor jawaban soal yang benar 15-20. 

75%100%x
20
15X ==  

100%100%x
20
20X ==  

2. Tingkat sedang, jawaban benar 45-74% dari 20 pertanyaan 

Skor jawaban benar = 1 

Skor jawaban salah  = 0  

 100%x
soal semuaskor jumlah 

benarjawabansoalskorjumlahX =  

Untuk pengetahuan tingkat sedang skor jawaban soal yang benar 9-14 
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45%100%x
20
9X ==  

70%100%x
20
14X ==  

3. Tingkat rendah, jawaban benar < 44% dari 20 pertanyaan 

Skor jawaban benar = 1 

Skor jawaban salah  = 0  

 100%x
soal semuaskor jumlah 

benarjawabansoalskorjumlahX =  

Untuk pengetahuan tingkat rendah skor jawaban soal yang benar < 9 

40%100%x
20
8X ==  

(Arikunto, 2006) 

Dalam menilai tindakan ketepatan dalam pembuatan jamu, dihitung dari 

jumlah skor dalam menjawab kuesioner yang benar dimana tiap jawaban sudah 

ditentukan nilai skornya untuk pernyataan selain nomor 5, 9, dan 14 , yaitu: 

a. Jawaban selalu (S) : 4 

b. Jawaban sering (SS) : 3 

c. Jawaban jarang (JR) : 2 

d. Jawaban tidak pernah (TP) : 1 

Untuk pernyataan nomor 5, 9, dan 14 menggunakan nilai skor sebagai berikut: 

1. Jawaban selalu (S)       : 1 

2. Jawaban sering (SS)       : 2 

3. Jawaban jarang (JR)       : 3 

4. Jawaban tidak pernah (TP)     : 4 

Kemudian tindakan ketepatan dalam pembuatan jamu dikategorikan 

menjadi 2, yaitu: 

1. Tindakan tepat, jika skor jawaban 45-60 

2. Tindakan tidak tepat, jika jumlah skor jawaban < 44 

Penilaian pada tindakan ketepatan dalam pembuatan jamu terdapat nilai 

maksimal dan nilai minimal, dimana nilai maksimal diperoleh dari 15 item 
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pernyataan dikali skor maksimal (15x4= 60) sedangkan nilai minimal diperoleh 

dari 15 item pernyataan dikali 3 (15x3= 45). 

Digunakan uji Korelasi Spearman dan Kendall’s Tau untuk menguji 

apakah Ho ditolak atau diterima. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka Ho 

diterima, tetapi bila nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak  (Priyatno, 2011). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data demografi responden dengan total responden sebanyak 50 responden 

didapatkan hasil sebagai berikut: jenis kelamin responden yang diteliti paling 

banyak berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 47 responden (94%), 

berdasarkan umur menunjukkan bahwa responden yang paling banyak diteliti 

berumur 44-52 tahun (62%), tingkat pendidikan responden yang diteliti sebagian 

besar responden berpendidikan terakhir tamat SD yaitu sebanyak 41 responden 

(82%), pendapatan per bulan responden yang diteliti paling banyak berkisar 

505.000-750.000 yaitu sebanyak 27 responden (54%), cara mengetahui proses 

pembuatan jamu responden yang diteliti paling banyak diperoleh dari turun 

temurun yaitu sebanyak 42 responden (84%), lama membuat jamu responden 

yang diteliti sebagian besar responden sudah membuat jamu > 10 tahun yaitu 

sebanyak 41 responden (82%), cara memperoleh bahan baku responden yang 

ditiliti sebagian besar responden memperoleh bahan baku dari membeli di pasar, 

ambil di kebun sendiri, dan stok di rumah yaitu sebanyak 28 responden (56%). 

Pengetahuan tentang pembuatan jamu diperlukan sebelum jamu dibuat 

oleh peracik jamu, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses pembuatan 

jamu. Kelompok pertanyaan tentang pengetahuan jamu diberikan untuk 

mengetahui sejauh mana pengetahuan responden tentang proses pembuatan jamu. 

Tingkat pengetahuan responden mempunyai pengaruh besar terhadap 

tindakan dalam proses pembuatan jamu karena jamu mempunyai risiko yang 

berbahaya jika tindakan ini tidak didasari dengan pengetahuan yang cukup tentang 

cara memilih bahan baku, ketepatan takaran/dosis, kebersihan alat, proses 

pembuatan, dll. 
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Tabel 1. Distribusi Responden Pembuat Jamu Berdasarkan Tingkat Pengetahuan di 
Wilayah  Desa Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali 

Tingkat Pengetahuan Skor Frekuensi Persentase Tendensi Sentral Nilai  
Tinggi 15-20 50 100% Nilai minimal 75 
    Nilai maksimal 95 
    Rata-rata 85 
    Standar deviasi 14,14 

Total  50 100%   
 

Tingkat pengetahuan responden mempunyai tingkat pengetahuan yang 

tinggi dalam pembuatan jamu (tabel 1). Hal ini mungkin disebabkan karena 

pengetahuan dalam pembuatan jamu kebanyakan  tidak diperoleh dari pendidikan 

formal, melainkan didapat dari resep turun temurun. Skor yang di dapat responden  

juga menunjukkan hasil yang tidak jauh beda, sehingga ada keseragaman 

pengetahuan dari setiap responden. 

Perhitungan tendensi sentral diperoleh skor pengetahuan terendah adalah 
75, skor tertinggi adalah 95, rata-rata sebesar 85 dan standar deviasi 14,14. Skor 
rata-rata pengetahuan masyarakat di Desa Jenengan sebanyak 85 dimana dapat 
dimasukkan dalam kategori pengetahuan tingkat tinggi (tabel 1). 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden 
menjawab salah pada pernyataan yang berisi tentang bahan jamu akan lebih baik 
bila dicuci menggunakan air yang mengalir, penimbangan bahan akan lebih baik 
bila ditimbang dengan timbangan seperti gram atau liter, takaran bahan yang 
digunakan boleh menggunakan perkiraan saja (seperti takaran dengan genggam, 
kepal, atau ibu jari). Dimana ketiganya merupakan salah satu hal yang penting 
dalam pembuatan jamu serta merupakan faktor penting dalam menjamin mutu 
jamu yang dihasilkan.  

Hal ini dikuatkan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Djojoseputro 
(2012) bahwa disarankan agar dalam pembuatan jamu gendong menggunakan 
takaran standar, tidak hanya dengan perkiraan saja. Dengan adanya standarisasi, 
akan menghasilkan jamu gendong terstandar pula sehingga jamu yang diedarkan 
kepada masyarakat memberikan khasiat dan rasa yang maksimal. 

Pencucian dilakukan untuk membersihkan kotoran yang melekat, terutama 
bahan-bahan yang berasal dari dalam tanah dam juga bahan-bahan yang tercemar 
pestisida. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Frazier dilaporkan bahwa untuk 
pencucian sayuran yang dilakukan sebanyak satu kali akan menurunkan jumlah 
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mikroba sebanyak 25%. Namun, pencucian yang dilakukan sebanyak tiga kali 
hanya akan menurunkan mikroba sebanyak 58% (Gunawan & Mulyani, 2004). 

Data demografi responden didapatkan hasil sebagai berikut: jenis kelamin 
responden yang diteliti paling banyak berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 
47 responden (94%), tidak ada pengaruh yang besar antara jenis kelamin 
perempuan atau laki-laki. Berdasarkan umur menunjukkan bahwa responden yang 
paling banyak diteliti berumur 44-52 tahun (62%), ini membuktikan bahwa 
pengetahuan yang dimiliki sudah di dapat dari dahulu karena para pembuat jamu 
gendong sudah melakukan profesi tersebut selama lebih dari 10 tahun. Tingkat 
pendidikan responden yang diteliti sebagian besar responden berpendidikan 
terakhir tamat SD yaitu sebanyak 41 responden (82%), tingkat pendidikan di sini 
tidak mempengaruhi pengetahuan responden karena lebih tinggi pendidikan maka 
pengetahuannya semakin tinggi. Pendapatan per bulan responden yang diteliti 
paling banyak berkisar 505.000-750.000 yaitu sebanyak 27 responden (54%), 
dengan penghasilan yang cukup besar ini mempengaruhi responden untuk tetap 
menjajakan jamu gendong produksi mereka sendiri sehingga pengetahuan mereka 
akan tetap terjaga dengan baik. Cara mengetahui proses pembuatan jamu 
responden yang diteliti paling banyak diperoleh dari turun temurun yaitu sebanyak 
42 responden (84%), hal ini menunjukkan keseragaman pengetahuan responden. 
Lama membuat jamu responden yang diteliti sebagian besar responden sudah 
membuat jamu > 10 tahun yaitu sebanyak 41 responden (82%). Cara memperoleh 
bahan baku responden yang diteliti sebagian besar responden memperoleh bahan 
baku dari membeli di pasar, ambil di kebun sendiri, dan stok di rumah yaitu 
sebanyak 28 responden (56%). 

Data tindakan pembuatan jamu diperoleh dari 15 pertanyaan tindakan 
pembuatan jamu. Tindakan  pembuatan jamu yang dilakukan responden 
selanjutnya dibagi dalam dua kategori yaitu tindakan tepat dan tidak tepat.  
Tabel 2. Distribusi Responden Pembuatan Jamu Berdasarkan Tindakan Ketepatan Dalam 
Pembuatan Jamu di Wilayah Desa Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali 

Tindakan pembuatan 
jamu 

Nilai Frekuensi Persentase Tendensi Sentral Nilai 

Tepat Skor 45-60 50 100% Nilai minimal 53 
    Nilai maksimal 56 
 Rata-rata 54,5
    Standar deviasi 2,12 

Total  50 100%   
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Semua responden yaitu 50 responden (100%) melakukan tindakan 
pembuatan jamu dengan tepat (tabel 2). Namun dengan total 15 pernyataan 
sebagian besar responden menjawab kurang memuaskan dalam hal mencuci bahan 
baku dan takaran bahan. Hal ini sesuai dengan pengetahuan responden, dimana 
pengetahuan dalam hal tersebut juga banyak yang menjawab salah, sehingga hal 
ini menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan dan ketepatan tindakan 
dalam proses pembuatan jamu.  

Perhitungan tendensi sentral diperoleh skor tindakan pembuatan jamu 
terendah 53, skor tertinggi 56, rata-rata 54,5, dan standar deviasi 2,12. Skor rata-
rata tindakan pembuatan jamu masyarakat di Desa Jenengan sebanyak 54,5 
dimana dapat dimasukkan dalam kategori tindakan tepat. 

Hubungan antara pengetahuan responden dengan tindakan pembuatan 
jamu digunakan pengujian analisis korelasi Spearman dan Kendall’s Tau untuk 
mengetahui apakah terdapat hubungan atau tidak bahwa tindakan pembuatan jamu 
tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan responden (tabel 3). 

Tabel 3. Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Ketepatan Pembuatan Jamu Pada 
Pembuat Jamu di Wilayah Desa Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali 

Pengetahuan 
Tindakan Pembuatan jamu Total Tepat Tidak Tepat 

Frek % Frek % Frek % 
Rendah - - - - - - 
Sedang - - - - - - 
Tinggi 50 100% - - 50 100% 
Total 50 100% - - 50 100% 

 
Berdasarkan hasil pengujian secara deskriptif analitik pada hubungan 

tingkat pengetahuan dan tindakan responden dalam pembuatan jamu terlihat 

seperti pada tabel diatas bahwa semua responden memiliki tingkat pengetahuan 

tinggi dan tindakan tepat. 

Hal ini dikuatkan dengan pengujian Korelasi Spearman dan Kendall’s Tau 

dengan nilai signifikansi > 0,05 yaitu 0,877 dan 0,886 sehingga hipotesis Ho 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara tingkat 

pengetahuan pembuat jamu dengan ketepatan dalam proses pembuatan jamu. 
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KESIMPULAN 

Ada korelasi antara tingkat pengetahuan pembuat jamu gendong di Desa 

Jenengan  Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali terhadap ketepatan dalam proses 

pembuatan jamu gendong yaitu semakin tinggi pengetahuan pembuat jamu 

gendong maka ketepatan dalam proses pembuatan jamu gendong juga semakin 

tinggi. Tinggi pengetahuan dipengaruhi oleh lama profesi sebagai pembuat jamu 

gendong bukan karena tingkat pendidikan.  

 
SARAN 

1. Pembuat Jamu  

Bagi pembuat jamu diharapkan lebih memperluas dan memperdalam ilmu 

pembuatan jamu dengan cara mencari lebih banyak sumber referensi agar 

dihasilkan jamu yang memiliki kualitas tinggi. 

2. Tenaga Kesehatan 

Bagi tenaga kesehatan harus memberikan bimbingan dan pengarahan 

tentang tindakan pembuatan jamu gendong dengan pengadakan penyuluhan dalam 

hal mencuci bahan baku dan takaran bahan kepada pembuat jamu gendong serta 

melakukan cek rutin untuk memastikan kualitas jamu gendong dan proses 

pembuatan yang tepat. 

3. Peneliti lain 

Penelitian mendatang diharapkan meneliti tentang formulasi jamu 

gendong agar ramuan tersebut tidak hilang seiring dengan berkurangnya pembuat 

jamu gendong. 
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