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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia sebagai Negara yang memiliki kekayaan alam yang
melimpah serta memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya yang
menjadikan bangsa ini berbeda dengan bangsa yang lain. Salah satu dari
keanekaragaman tersebut adalah memiliki ramuan tradisional berupa jamu
yang tentunya tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dalam perkembangannya,
masyarakat sangat mengharapkan ramuan tradisional berupa jamu tersebut
dapat selalu ada dan dilestarikan keberadaannya.
Jamu merupakan obat tradisional berkhasiat warisan nenek moyang
yang dewasa ini banyak digunakan oleh masyarakat. Jamu berasal dari
berbagai jenis bahan-bahan nabati yang diracik sedemikian rupa sesuai dengan
manfaat yang dikehendaki. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI dalam
(Gunawan et al. 1989) obat tradisional didefinisikan sebagai obat jadi atau
obat terbungkus yang berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral,
dan atau sediaan galeniknya atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang
belum ada data klinis serta digunakan untuk usaha kesehatan berdasarkan
pengalaman.
Peranan jamu dalam pemeliharaan kesehatan dan pengobatan akan
terus meningkat, oleh karena itu perlu dikembangkan perusahaan jamu yang
mampu menghasilkan produk berkualitas dan bermanfaat bagi konsumen.
Dalam proses pembuatan jamu harus memperhatikan syarat-syarat mutu untuk
mencapai hasil yang memuaskan sehingga dapat bersaing dengan produk jamu
dari perusahaan lain.
PT. Air Mancur merupakan salah satu perusahaan jamu terkenal di
Indonesia yang berlokasi di Surakarta. Usaha-usaha untuk mengembangkan
produk jamu yang lebih berkualitas dan berkhasiat telah dilakukan dengan
menetapkan kaidah Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)
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dalam produksinya dan disertai dengan proses pengendalian mutu yang baik
pula.
B. Tujuan Magang
1. Tujuan Umum Magang
Tujuan Umum diadakan Magang Industri Hasil Pertanian di PT.
Air Mancur adalah :
a. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai hubungan antara
teori dengan penerapannya di dunia kerja (lapangan) serta faktor-faktor
yang mempengaruhinya sehingga dapat menjadi bekal bagi mahasiswa
setelah terjun di lapangan.
b. Meningkatkan ketrampilan dan pengalaman kerja di bidang industri
pengolahan hasil pertanian.
2. Tujuan Khusus Magang
Tujuan khusus diadakan Magang Industri Hasil Pertanian di PT.
Air Mancur adalah :
a. Mengetahui dan mempelajari produksi jamu PT. Air Mancur secara
langsung, mulai dari penerimaan bahan mentah sampai produk jadi.
b. Mengetahui keadaan umum PT. Air Mancur.
c. Melihat dan memahami secara langsung proses pengendalian mutu di
PT. Air Mancur.
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