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ANALISA KEBERLANJUTAN DAN LOKASI INDUSTRI JAMU DI 

KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO 
 

Abstrak 

Skripsi yang berjudul “Analisa Keberlanjutan dan Lokasi Jamu di  Kecamatan 

Nguter Kabupaten Sukoharjo” untuk mengetahui Keberlanjutan dan persebaran 

bahan baku, pemasaran dan tenaga kerja di Industri Jamu Kecamatan Nguter. 

Industri Jamu di Kecamatan Nguter merupakan salah satu identitas dari 

Kabupaten Sukoharjo yang tengah mengalami permasalahan dalam 

perindustriaanya yang berkaitan dengan faktor lokasi Industrinya yaitu bahan 

baku, pemasaran dan tenaga kerja. Di butuhkan penelitian untuk mengetahui 

keadaan dan kondisi dari Industri Jamu Nguter, terhadap permasalahan yang 

sedang terjadi pada beberapa tahun belakangan Penelitian Ini bertujuan Untuk: 1)  

Analisis Keberlanjutan Bahan baku, Pemasaran dan Tenaga kerja sebagai Faktor 

penentu Lokasi Industri Jamu di Kecamatan Nguter, 2) Menganalisis dan 

Mengetahui Persebaran Bahan baku, Pemasaran dan Tenaga kerja Industri Jamu 

di Kecamatan Nguter. Populasi pengambilan data dengan cara sensus yaitu 

seluruh Industri jamu di Kec. Nguter berizin BPOM. Pengelolaan data 

menggunakan 2 cara yaitu Analisis data kualitatif dan kuantitatif serta Analisis 

Flowmap. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif. Analisis Geografi yang digunakan yaitu analisis Kewilayahan yang 

dimana berfokus pada perbedaan karakteristik tiap-tiap wilayah penghubung 

dengan Lokasi Industri jamu Nguter. Perbedaan karakteristik itu mendorong suatu 

wilayah berinteraksi dengan wilayah lain. Hasil penelitian tersebut adalah 1) 

Keberlanjutan pengelolaan Industri Jamu sudah terjadi turun temurun dan tetap 

berlanjut sejak tahun 1970an sampai sekarang. Faktor pengaruh lokasi Industri 

berupa bahan baku, pemasaran dan tenaga kerja pada keberlanjutan ketersediaan 

bahan bakunya sangat baik karena referensi lokasi asal bahan baku yang luas dan 

cara mendapatkan bahan bakunya dipermudah dengan banyak cara salah satunya 

dengan pengepul. Keberlanjutan pemasarannya sedikit sulit akibat krisis 

perekonomian, dimulai dari tahun 2015 sulitnya bahan baku sehingga produk 

tidak lengkap, menurunnya perekonomian negara dan pandemi Covid-19. 

Keberlanjutan Tenaga kerjanya dengan 2 Industri dalam keadaan sangat baik yaitu 

Sabdo Palon dan Gujati yang memiliki jumlah pekerja yang jauh lebih banyak dan 

yang lain terbilang normal, serta seluruh Industri Jamu tidak bermasalah dalam 

hal ketenagakerjaan karena mudahnya mendapat tenaga kerja lokal ataupun luar 

daerah. 2) Persebaran Bahan baku paling banyak berasal dari Wonogiri dan 

Boyolali dan asal bahan baku lebih luas lagi dibeberapa wilayah Jawa Tengah, 

Jawa Timur dan Yogyakarta, bahan baku terdapat tidak jauh dari lokasi Industri 

Jamu Nguter. Persebaran pemasaran Industri Jamu paling besar berada di 

Bandung, Sukoharjo dan Jakarta dan pemasaran yang lebih luas lagi keseluruh 

Nusantara dan Malaysia, pemarasan jamu yang luas dapat memudahkan 

pencapaian target pemasaran. Tenaga kerja Industri Jamu yang tersebar di 8 

Kabupaten atau kota dengan asal tenaga kerja terbanyak dari Sukoharjo dan 

Wonogiri yang merupakan lokasi terdekat dengan Industri Jamu Nguter, sehingga 

Industri jamu Nguter berpengaruh terhadap masyarakat sekitar Industri khususnya 

dalam hal lapangan pekerjaan. Jamu merupakan produk yang lebih ringan dari 
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bahan baku (weight losing) lebih diutamakan dekat dengan bhan baku dan tenaga 

kerja untuk menghemat biaya transportasi. Secara lokasi Industri jamu Nguter 

sesuai dengan teori weber untuk produk weight losing yaitu lokasi industri lebih 

dekat dengan bahan baku dan tempat tinggal mayoritas pekerja. 
 

Kata Kunci : Lokasi Industri, Industri jamu, Nguter, Keberlanjutan, Persebaran 

 

Abstract 

Thesis entitled "Analysis of the Location of the Herbal Medicine Industry in 

Nguter District, Sukoharjo Regency" to see the sustainability and distribution of 

raw materials, marketing and labor in the Herbal Medicine Industry, Nguter 

District. The Jamu Industry in Nguter District is one of the identities of Sukoharjo 

Regency which is experiencing problems in its industry related to the location of 

the industry, namely raw materials, marketing and labor. This study aims to: 1) 

Analyze the sustainability of raw materials, marketing and labor as determining 

factors for the location of the Herbal Medicine Industry in Nguter District, and 2) 

Analyze and see the distribution of raw materials, marketing and labor for the 

herbal medicine industry in Nguter District, Sukoharjo Regency. Sampling The 

research was conducted by means of Non-Probability Sampling (Non-Random 

Sampling), namely purposive sampling, by obtaining data from KOJAI regarding 

the Nguter herbal medicine industry which has an official permit from the BPOM. 

Data management uses 2 ways, namely data analysis and flowmaps. The data 

analysis method used is descriptive qualitative. These results are 1) The continuity 

of the management of the Herbal Medicine Industry has been hereditary and has 

continued since the 1970s until now. The influence factor of industrial location in 

the form of raw materials, marketing and labor on the sustainability of raw 

material resilience is very good because the reference to the location of origin of 

the raw materials is extensive and how to get the raw materials is made easier in 

many ways, one of which is by collectors. Marketing sustainability is a little 

difficult due to the economic crisis, starting from 2015, the difficulty of raw 

materials resulting in incomplete products, the decline in the country's economy 

and the Covid-19 pandemic. The sustainability of the workforce with 2 industries 

is in very good condition, namely Sabdo Palon and Gujati which have a much 

larger number of workers and others which are considered normal, and the entire 

herbal medicine industry has no problems in terms of employment because it is 

easy to find local and outside workers. 2) Distribution of raw materials mostly 

comes from Wonogiri and Boyolali and the origin of raw materials is even wider 

in several areas of Central Java, East Java and Yogyakarta, raw materials not far 

from the location of the Nguter herbal medicine industry. The marketing 

distribution of the Jamu Industry is greatest in Bandung, Sukoharjo and Jakarta 

and even wider marketing throughout the archipelago and Malaysia, a broad 

marketing of herbal medicine can facilitate target marketing. The well-known 

herbal medicine workers in 8 districts or cities with the most workers originating 

from Sukoharjo and Wonogiri which are the closest locations to the Nguter herbal 

medicine industry, so that the Nguter herbal medicine industry affects the 

community around the industry, especially in terms of employment. 
 

Keywords: Industrial Location, Sustainability, Distribution 
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1. PENDAHULUAN 

Indonesia memerlukan adanya perindustrian dalam negeri untuk memajukan 

perekonomian negara. Meningkatnya pembangunan Industri akan berakibat 

pada terciptanya perekonomian yang lebih seimbang, memambah panganan 

pekerjaan, meningkatkan produksi industri untuk memenuhi kebutuhan dalam 

negeri. Dengan demikian akan mengurangi ketergantungan pada barang 

impor, bahkan mampu meningkatkan ekspor hasil industrinya. Dalam 

membangun perindustrian sangat penting menentukan suatu lokasi 

Industrinya, supaya industri yang dijalankan mampu memperbesar keuntungan 

dengan menekan biaya produksi dan meraih pasar yang luas. Jika suatu 

perindustrian maju maka pendapatan negarapun akan naik dan kesejahteraan 

masyarakat akan lebih mampu terjamin. Banyak faktor yang mempengaruhi 

keberadaan lokasi suatu industri yaitu Letak pasar, Lokasi sumber bahan baku, 

dan tenaga kerja. Karena itu, pengambilan keputusan dalam merencanakan 

lokasi industri harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang 

matang dari faktor pengaruhnya. Pemilihan lokasi yang strategis termasuk 

dalam pengembangan suatu kegiatan yang bersifat komersial. Dengan 

demikian, tujuan penentuan lokasi industri yaitu untuk memperbesar 

keuntungan dengan efektifitas biaya produksi. 

Salah satu Industri di Indonesia  yang sedang berkembang di adalah 

Industri Jamu. Industri jamu mampu bertahan ditengah krisis ekonomi dan 

politik di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena keinginan masyarakat 

Indonesia untuk back to nuture (kembali menggunakan produk berasal dari 

alam) dan bahan bakunya yang melimpah. Jamu adalah obat yang bersifat 

herbal maksudnya adalah bahan bakunya berasal dari tanaman–tanaman obat 

yang berkhasiat untuk kesehatan tubuh, dengan melimpahnya bahan bahan 

untuk membuat jamu tentunya mempunyai peluang usaha yang besar bagi 

produsen atau perusahaan jamu. Sehingga pengembangan jamu di Indonesia 

mulai bertambah dan bersaing dalam menciptakan produk yang banyak 

diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam produksi jamu dapat 
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dimaksimalkan keuntungannya apabila memperhatikan letak dari lokasi 

industrinya. 

Jamu yang dihasilkan oleh Industri jamu di Kabupaten Sukoharjo 

yaitu jamu serbuk. Salah satu kecamatan yang usaha jamu serbuknya 

terbanyak adalah kecamatan Nguter Usaha jamu di Kecamatan Nguter 

merupakan usaha yang turun temurun dan berkembang sampai sekarang dan 

menjadi lahan pekerjaan pokok bagi penduduk. Di Desa Nguter Industri jamu 

berkembang dan menjadi Icon perindustian Jamu di Kabupaten Sukoharjo. 

Perindustrian jamu ini dapat menjadi potensi penunjang perkembangan 

perindustrian di Kabupaten Sukoharjo serta memakmurkan masyarakat di 

sukoharjo dalam hal lapangan pekerjaan dan bisnis, khususnya di Kecamatan 

Nguter. Jumlah Industri Jamu di Kabupaten Sukoharjo ada kurang lebih 75 

Industri yang sudah masuk anggota Koperasi dan ada kurang lebih 200 

Industri yang belum masuk Koperasi. Dari jumlah 75 Industri anggota 

koperasi yang ada di Kabupaten Sukoharjo terdapat 60 Industri diantaranya di 

Kecamatan Nguter. Jumlah tersebut merupakan 80% dari jumlah keseluruhan 

Industri Jamu yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Tetapi hanya ada 15 Industri 

Jamu di Kabupaten Sukoharjo yang memiliki ijin Resmi. Dari 15 Industri 

jamu yang memiliki ijin tersebut, 8 Industri di antaranya terdapat di 

Kecamatan Nguter.  

 

2. METODE 

Metode penelitian yang digunakan adalah survey. Penelitian ini 

mengungkapkan kejadian penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh 

fakta serta gejala yang ada secara faktual. Survey yang dilakukan berupa 

kegiatan mengamati, mencatat, mengukur, dan juga dilakukan analisa terkait 

fakta-fakta yang ditemukan. Data primer dan data sekunder dipergunakan 

untuk menginterpretasikan data yang ada kemudian akan dihubungkan antara 

satu unsur dengan unsur lainnya. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis persebaran faktor pengaruh industri jamu digunakan untuk 

mengetahui keterkaitan letak lokasi industri jamu dengan dampak luas 

persebarannya dan dampak pada wilayah lokal atau sekitar lokasi industri 

jamu. Dalam analisis ini melibatkan teori lokasi industri dari Alfred Weber 

yang menggunakan faktor pengaruh lokasi industri sebagai dampak terhadap 

lokasi industrinya. Faktor faktor nya adalah bahan baku, pemasaran dan 

tenaga kerja. Pada persebaran dan jumlahnya terjadi keterkaitan antara bahan 

baku, pemasaran dan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang banyak akan 

mempengaruhi banyaknya jumlah produksi, jumlah produksi membutuhkan 

bahan baku, dan hasil produksi akan dilakukan pemasaran. Semakin banyak 

produksi akan semakin banyak kebutuhan pengeluaran biaya untuk 

mendapatkan bahan baku dan tenaga kerja, tetapi akan semakin banyak target 

pemasaran yang bisa dicapai. Sehingga keterkaitan tersebut dapat diketahui 

dalam banyaknya jumlah kebutuhan, sedangkan kebutuhan bahan baku, 

pemasaran dan tenaga kerja memiliki wilayah dan potensi di lokasi yang 

berbeda beda. Semakin luas persebaran wilayah maka semakin memiliki 

banyak refrensi untuk memenuhi target. 

Faktor lokasi Industri jamu di Nguter terjadi persebaran dan dilakukan 

analisis guna mengetahui keberadaan faktor faktornya dan melakukan analisis 

untuk mengetahui pengaruhnya. Analisis persebaran dilakukan pada asal 

bahan baku, pemasaran dan asal tenaga kerja Industri Jamu di Nguter. Asal 

bahan baku produksi jamu di Nguter yang berupa empon empon dan bumbu 

bumbu jamu tersebar di 3 provinsi yaitu Jawa tengah, Jawa timur dan 

Yogyakarta. Asal bahan baku terbanyak terdapat di Kabupaten Wonogiri 

dengan 46.120 Kg/tahun dengan jenis bahan bakunya berupa empon empon. 

Sedangkan dengan jenis bahan baku bumbu bumbu jamu terbanyak berasal 

dari Kabupaten Boyolali dengan kira kira 34.580 Kg/tahun. Sedangkan yang 

masuk klasifikasi sangat sedikit berasal dari Solo dan Sragen. Di Kabupaten 

Sukoharjo lokasinya tidK cocok untuk pertanian empon empon dan tanaman 

untuk bumbu bumbu jamu. Banyaknya lokasi asal bahan baku membuat 
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ketersedian bahan bakunya memiliki banyak alternatif lokasi apabila bahan 

baku yang dibutuhkan sulit didapatkan, sehingga produksi tetap berjalan 

dengan baik. Industri Jamu yang membutuhkan bahan baku banyak 

membuktikan apabila produksinya juga besar, ada 2 industri Jamu yang 

membutuhkan bahan baku dalam jumlah besar yaitu Sabdo Palon dengan 

48.000 Kg/tahun dan Gujati 59 yaitu 43.200 Kg/tahun. 2 Industri tersebut 

merupakan Industri Jamu di Nguter yang paling maju di bandingkan dengan 

Industri jamu yang lainnya. 

Pemasaran sebuah produk membutuhkan pasar yang sebanyak 

banyaknya dan seluas luasnya untuk mampu mencapai target penjualan. 

Dengan pasar yang banyak dan luas, perusahaan memiliki banyak alternatif 

penjualan sehingga tidak kesulitan dalam menjual produk. Pemasaran Jamu di 

Industri Jamu Nguter sudah tersebar luas keseluruh Nusantara hingga 

Malaysia, hal tersebut membuat Pemasaran Industri jamu memiliki banyak 

alternatif penjualan. Namun pemasaran terbesar tetap berada di Wilayah Pulau 

Jawa, seperti Bandung, Jakarta dan Sukoharjo sebagai lokasi dengan 

pemasaran yang sangat tinggi. Sedangkan diluar Pulau Jawa jumlah 

pemasarannya Menengah dan Sedikit. Sedangkan untuk Industri yang 

memiliki pemasaran sangat banyak adalah Sabdo Palon dan Gujati 59, untuk 

Industri yang lain pemasaran normal. 

Dalam Industri pasti membutuhkan Tenaga Kerja untuk kebutuhan 

produksi dan pemsaran. Industri Jamu di Nguter jumlah seluruh tenaga kerja 

pada Industri sample adalah 468 pekerja yang terbagi dalam 8 Industri sample. 

Pekerja terbanyak berada di Industri Gujati 59 dengan jumlah pekerja 204 dan 

Sabdo Palon dengan jumlah pekerja 164. Untuk industri yang lain tidak lebih 

dari 30 pekerja. Sedangkan persebaran tenaga kerja Industri Jamu Nguter 

tersebar dalam pada Jawa tengah dan Pacitan dengan tersebar dalam 34 

Kecamatan pada 8 Kabupaten. Kecamatan dengan jumlah tenaga kerja sangat 

banyak adalah Kecamatan Nguter dan Kecamatan Selogiri, dimana kedua 

Kecamatan tersebut merupakan lokasi terdekat dengan Industri Jamu Nguter. 

Dan beberapa pekerja berada di Kecamatan-Kecamatan yang terdapat di 
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sekitar Kecamatan Nguter, artinya sangat banyak pekerja di Industri Jamu 

Sample berasal tidak jauh dari lokasi Industri Jamu Nguter. Dengan 

banyaknya tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar membuat Industri 

Jamu Nguter menjadi salah satu Industri yang mampu membantu mangatasi 

permasalah lapangan pekerjaan untuk wilayah sekitar, sehingga dapat 

mengangkat sumberdaya masyarakatnya. Tetapi persebaran tenaga kerjanya 

sampai di Kabupaten Blora, Sragen, dan Pacitan yang merupakan lokasinya 

jauh dan tidak berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo. Dengan 

adanya pekerja dari wilayah yang jauh, informasi tentang ketenagkerjaan 

Industri Jamu Nguter dapat terkenal dan diketahui dimasyarakat luas, sehingga 

Industri jamu tidak kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja apabila sulit 

dalam mendapatkan tenaga kerja dari sekitar wilayah Industri Jamu. 

 

4. PENUTUP 

Dalam keberlanjutannya pengelolaan Industri Jamu, beberapa industri sudah 

berganti kepemilikan secara regenarasi atau turun temurun. Jenis bahan baku 

jamu yaitu empon empon dan bumbu bumbu jamu yang didapatkan pada 

tempat yang berbeda tergantung cuaca, iklim, kenampakan geografis dan debit 

air permukaan. Dan secara geografis dan iklim Kabupaten Sukoharjo yang 

merupakan lokasi tempat industri jamu bukanlah tempat yang cocok untuk 

pertanian bahan baku Jamu. Dalam mendapatkan bahan baku Industri Jamu 

menggunakan jasa pengepul sebagai pencari, pengumpul dan pengirim bahan 

baku yang dibutuhkan. Dalam pemasarannya industri Jamu menggunakan 4 

cara yaitu konsumen datang ke toko, dipasarkan keberbagai wilayah, lewat 

koperasi dan penadah. 10 tahun terakhir pemasaran jamu mengalami 

hambatan dimulai pada tahun 2015. Jumlah total tenaga kerja sample Industri 

Jamu yaitu 468 pekerja dengan 200 laki laki dan 268 perempuan. Untuk 

menyelesaikan permasalahan yang datang tiba tiba yaitu krisis dan permintaan 

yang mendadak banyak, industri Jamu menggunakan Tenaga kerja borongan 

supaya tetap bisa berproduksi, efektif dan efisien terhadap biaya pegeluaran, 

ada 6 Industri Jamu yang mengunakan Tenaga borongan. Keterkaitan bahan 
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baku, tenaga kerja dan pemasaran adalah jumlah bahan baku mempengaruhi 

barang yang di produksi sehingga membutuhkan tenaga kerja yang cukup 

untuk produksi dan hasil dari produksi akan dilakukan pemasaran, semakin 

banyak hasil produksiakan semakin banyak target pemasaran. 

Bahan baku Jamu di Industri Jamu Nguter tersebar di Provinsi Jawa 

Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta. Jumlah bahan baku terbanyak berasal 

dari Wonogiri dan Boyolali. Dalam mendapatkan bahan baku Industri 

menggunakan jasa pengepul untuk mencarikan bahan baku yang dibutuhkan 

diberbagai wilayah. Pemasaran terjauh berada di Malaysia, Aceh dan daerah 

Pulau Sulawesi. Semakin luas pemasaran akan semakin mudah menjual 

produk karena memiliki banyak relasi dan tujuan. Pemasaran terbesar terjadi 

di daerah sekitar Bandung, Sukoharjo dan Jakarta. Jumlah pekerja Industri 

Jamu di Indusri Sample yaitu 468 yang terbagi dalam 8 Kota atau Kabupaten. 

Luas asal tenaga kerja menandakan bahwa Industri Jamu Nguter sudah cukup 

terkenal. Pekerja jamu terbanyak berasal dari Kabupaten Sukoharjo dan 

Kabupaten Wonogiri, sehingga Industri Jamu Nguter bermanfaat sebagai 

ladang pekerjaan bagi masyarakat lingkungan sekitar perindustrian. 
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