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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Jamu merupakan obat alami yang memiliki khasiat tersendiri terhadap 

tubuh. Bahan dasar jamu adalah akar-akaran, daun-daunan dan rempah yang 

memiliki khasiat tertentu untuk pengobatan. Jenis-jenis jamu tradisional ada 

banyak, karena Indonesia sendiri memiliki banyak sekali rempah-rempah. 

Karena  menggunakan  bahan-bahan  alami  jamu  tradisioanal  tidak 

mengandung  efek  samping  bagi  tubuh  peminumnya.  Hal  inilah  yang 

membuat jamu lebih baik dikonsumsi setiap hari dibandingkan dengan obat 

kimia. Jamu beras kencur dan kunyit asam merupakan jamu wajib  yang 

dibawa oleh penjual jamu, karena manfaatya untuk menjaga kekebalan tubuh 

serta membantu menyegarkan tubuh (Sastroamidjojo, 2001). 

Menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2010 tentang 

presentase orang  yang meminum jamu tradisional, menyimpulkan bahwa 

anak-anak usia 6-12 tahun hanya 12 persen saja yang meminum jamu 

tradisional sisanya adalah balita dan orang dewasa. Metode minum jamu 

cekok (jamu yang diberikan paksa) untuk anak-anak balita juga dianggap 

sebagai salah satu penyebab anak-anak tidak menyukai jamu (Limananti, 

2003). Anak-anak akan mengalami trauma serta takut terhadap jamu. Hal 

inilah yang membuat anak-anak kurang menyukai atau menghindari jamu 

dan kurang mengetahui manfaat jamu tradisional. 

Trauma dan takut terhadap jamu membuat orang tua lebih memilih obat 

kimia ketika anak mereka sakit. Disamping itu obat kimia mengobati lebih 

cepat karena langsung mengarah ke organ tubuh yang sakit. Dengan efek 

cepat inilah yang membuat orang tua lebih yakin dengan obat kimia yang 

mereka berikan kepada anak. Padahal obat kimia hanya menjangkau gejala 

awal dan tidak langsung mengarah ke sumber penyakit. Obat kimia yang 

mengggunakan resep atau tanpa resep dokter sebenarnya berbahaya untuk 
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tubuh  jika  terlalu  sering  mengkonsumsinya,  dalam  jangka  yang  panjang 

reaksi kimia tersebut akan menggerogoti organ tubuh yang rusak dan akan 

menimbulkan penyakit baru. Dari kesimpulan diatas memaparkan 

penelitiannya mengenai efek samping obat kimia yaitu penggunaan 

parasetamol pada  520.000 anak di 54 negara. Hasilnya anak-anak usia 6-7 

tahun akan mengalami peningkatan resiko terkena asma sekitar 60% dan 

akan   bertambah   terus   jika   sering   mengkonsumsi   obat   kimia   yang 

mengandung  parasetamol. Sedangkan  jamu  tradisional yang diolah dengan 

benar tidak memiliki efek samping karena menggunakan bahan alami. 

Adapun jamu yang baik untuk kesehatan anak dan rasanya enak yaitu jamu 

temulawak, jamu beras kencur. Jamu beras kencur memilki manfaat untuk 

menebalkan dinding perut anak yang dapat digunakan untuk obat maag. 

Memiliki rasa yang sedikit pedas dari kencur dan manis yang disukai anak 

anak. 

Dari sudut pandang anak-anak yang takut dengan jamu membuat mereka 

kurang mengetahui tentang manfaat jamu tradisional yang baik untuk 

kesehatan. Serta adanya dorongan luar seperti orang tua yang mengarahkan 

untuk meminum obat kimia membuat anak-anak semakin kurang mengenal 

jamu  tradisional.  Sebaliknya  jamu  tradisional  memiliki  banyak  manfaat 

untuk kesehatan dan kekebalan tubuh anak. Melihat banyaknya khasiat yang 

terkandung dalam jamu tradisional dan kurang tahunya anak terhadap jamu 

tradisional  maka  diperlukan  pengenalan  tentang  jamu  tradisional  kepada 

anak. Pengenalan disini dimaksudkan agar anak tidak takut lagi dengan jamu 

serta untuk memberi informasi kepada anak tentang jenis-jenis jamu 

tradisional dan manfaatnya. 

Pengenalan jenis jamu kepada masyarakat dapat melalui proses 

pembuatan jamu tradisional. Animasi adalah salah satu media yang 

berkembang sangat pesat, yang awalnya hanya merambah pada masyarakat 

dan sebagai gambaran saja selain gambaran, hal yang tidak kalah pentingnya 

adalah animasi jamu tersebut. Masyarakat cenderung tidak memperdulikan isi 
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media animasi yang di jalankan. Media animasi sama saja seperti isi buku 

yang dibaca. 

Dengan memilih proses pembuatan jamu yang tepat akan memberikan 

pengaruh positif  pada masyarakat. Bagi kebanyakan media animasi, 

merupakan bagian yang tak bisa terpisah dari mereka. Seringkali  proses 

pembuatan obat dianggap memberikan pengaruh negatif terhadap masyarakat 

nyatanya proses pembuatan obat memiliki fungsi dan manfaat bagi 

masyarakat, seperti mengenal teknologi, pembelajaran untuk mengikuti 

arahan dan aturan serta memecahkan masalah dan logika. Untuk menghindari 

dampak negatif perlu dikenal beberapa penyebabnya seperti kecanduan serta 

munculnya sifat agresif dan tidak hormat. Hal tersebut dapat diatasi dengan 

beberapa aturan misalnya pembatasan  waktu  menjalankan, pemilihan  

proses  pembuatan obat yang   tepat   serta   mendorong  masyarakat  untuk 

bersosialisasi dengan lingkungannya. Ketika masyarakat saat melihat  media 

animasi tersebut peran masyarakat juga penting sebagai pengarahan pada 

lingkungan sekitarnya. 

Pendekatan dengan  adanya media animasi dipilih karena media animasi 

mengandung semua aspek dari segi visual, audio dan juga interaksi  

didalamnya. Dengan adanya proses pembuatan jamu tradisional masyarakat  

dapat mengetahui jenis-jenis jamu tradisional dan khasiatnya. Serta dapat 

mengubah pandangan terhadap jamu tradisional yang kurang diminati saat 

ini. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan, upaya memperkenalkan 

jamu tradisional   kepada anak melalui media animasi ini  sangatlah penting. 

Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan masalah yaitu :  

1. Bagaimana upaya untuk memperkenalkan jamu tradisional kepada 

anak melalui media animasi? 

2. Bagaimana cara mengenalkan pembuatan jamu dalam bentuk 

animasi? 

3. Bagaimana cara mendeskripsikan bahan dan alat dalam bentuk 

animasi? 
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4. Bagaimana cara mengimplementasikan animasi menjadi media 

informasi? 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan, agar pembahasan tidak meluas 

dan tidak menimbulkan terjadinya penyimpangan permasalahan yang ada, 

maka dalam laporan ini penulis membatasi masalah supaya memberikan  

pemahaman yang  terarah dan sesuai  dengan yang diharapkan,  yaitu : 

1. Pada animasi ini hanya di fokuskan pada pembuatan jamu tradisional. 

2. Animasi yang dibuat hanya meliputi resep jamu, harga yang sudah 

ditetapkan, dan video animasi jamu tradisional.  

3. Objek animasi ini menggunakan perangkat lunak blender. 

4. Animasi yang ditunjukkan kepada kalangan masyarakat.  

1.4. Tujuan 

Dengan adanya animasi ini diharapkan dapat, yaitu sebagai berikut : 

1. Memberi pengetahuan tentang proses pembuatan jamu tradisional. 

2. Membuat pembelajaran tentang proses pembuatan jamu tradisional yang 

lebih modern. 

3. Menumbuhkan minat masyarakat untuk tertarik mengenal proses 

pembuatan yaitu jamu tradisional. 

4. Mendorong dan menggerakkan minat masyarakat agar lebih mengenal dan 

menghayati langsung akan pentingnya proses pembuatan jamu untuk 

masyarakat demi menunjang kesehatan 

1.5. Manfaat 

Manfaat yang didapatkan dari laporan skripsi ini meliputi sebagai berikut: 

1.5.1. Bagi Masyarakat 

Manfaat yang didapat masyarakat dari upaya untuk memperkenalkan jamu 

tradisional kepada anak melalui media animasi adalah memperoleh pengetahuan 

tentang jenis-jenis jamu dan manfaatnya. 


