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I. PENDAHULUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.1.  Latar Belakang 

Sejak zaman dahulu, manusia sangat mengandalkan lingkungan sekitarnya 

untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya untuk makan, tempat berteduh, 

pakaian, obat, pupuk, parfum, dan bahkan untuk kecantikan dapat diperoleh dari 

lingkungan. Bangsa Indonesia telah lama mengenal dan menggunakan tanaman 

berkhasiat obat sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi masalah kesehatan 

(Sari, 2006). Dewasa ini minat masyarakat unuk memanfaatkan kembali kekayaan 

ala sebagai ramuan obat seperti yang dilakukan oleh nenek moyang pada zaman 

dahulu semakin meluas, tidak hanya untuk manusia tapi sudah merambah ke 

dunia peternakan dan tidak terkecuali ternak unggas (Sudirman, 2012). 

Indonesia sebagai mega-center keragaman hayati dunia, menduduki urutan 

terkaya kedua di dunia. Dari 30.000 spesies yang sudah teridentifikasi tersebut, 

diketahui sekurang-kurangnya 9.600 spesies tumbuhan berkhasiat sebagai obat 

dan kurang lebih 300 spesies telah digunakan sebagai bahan obat tradisional oleh 

industri oba t tradisional (Husada, 2014). 

Era moderenisasi menyebabkan masyarakat untuk memilih pengobatan 

instan dan tanpa resep dokter ke apotik membeli obat apabila sedang mengalami 

gangguan kesehatan. Mereka tidak memikirkan efek samping buruk 

mengkonsumsi obat kimiawi secara bebas terhadap organ–organ vital dalam 

tubuh seperti ginjal, jantung, hati, paru-paru. Padahal di sekitar kita banyak 

tumbuh tanaman obat yang sebagian besar belum diketahui dan sangat aman 

untuk dikomsumsi karena tidak menimbulkan efek samping (Darsini, 2013). 

Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan menjadikan 

kebutuhan akan pelayanan kesehatan makin meningkat. Upaya Departemen 

Kesehatan dalam pemerataan kesehatan sudah cukup banyak, akan tetapi masih 

saja ada kalangan yang belum terjangkau terutama masyarakat di pelosok daerah 

dan atau masyarakat yang tingkat ekonominya masih rendah. Keterisolasian dan 

pendapatan mreka masih rendah merupakan penyebab utama bagi mereka untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang memada  i tidak dapat terpenuhi. Dengan 

demikian peranan pengetahuan pengobatan dengan memanfaatkan tanaman obat 

sangat penting diketahui (Rosita 1993 dkk., cit. Hamzari, 2008). 



2 
 

Menurut Septiatin (2008) beberapa penelitian, obat tradisional tidak 

menimbulkan efek samping karena kandungan kimia dari ramuan tersebut masih 

bisa dicerna oleh tubuh atau akan dikonsumsi. Akhir–akhir ini, masyarakat lebih 

gencar menggunakan dan mengembangkan  obat atau ramuan tradisional 

dibandingkan obat modern. Karena obat tradisional sangat bermanfaat bagi 

kesehatan, dengan harga yang mudah dijangkau masyarakat dan ketersediaannya 

tidak terbatas. 

Upaya penyembuhan dengan jamu sudah sejak lama dikenal dilakukan 

manusia. Mungkin awalnya, kesembuhan dapat terlaksana karena usaha coba-

coba atau secara kebetulan. Usaha tersebut terus berlangsung hingga terbukti 

bahwa suatu ramuan dapat menyembuhkan suatu penyakit dan cara tersebut 

kemudian diwariskan secara turun temurun (Sudirman, 2012). 

Data dari Profil Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2016 memaparkan 

pola penyakit terbesar di kabupaten Kampar tahun 2016 sebagai berikut: 1) 

Nasofaringitis Akut (common cold) 13.413 orang, 2) Hipertensi Esensial (Primer) 

5. 993 orang, 3) Dispepsia 4.138 orang, 4) Artitis Reumatoid 3.684 orang, 5) 

Gratitis 2.059 orang, 6) Infeksi Kulit dan Jaringan Subkutan 1.979 orang, 7) 

Gastroenteritis (termasuk kolera, giardiansi) 1.594 orang, 8) Penyakit Jaringan 

Pulpa dan Periapkal 1.555 orang, 9) Diabetes Militus tidak bergantung insulin 

(tipe II) 1.424 orang, 10) Faringitis Akut 1.063 orang. 

Sepuluh urutan penyakit terbesar di Kabupaten Kampar pada Tahun 2016 

mengalami perubahan dibandingkan Tahun 2015 dan didominasi oleh penyakit 

Nasofaringitis Akut. Tingginya penyakit menular ini menunjukkan bahwa tingkat 

kehidupan atau kesejahteraan masih rendah seperti lingkungan pemukiman yang 

tidak sehat, perilaku hidup yang tidak sehat, stamina tubuh yang rentan penyakit 

Karena asupan gizi yang kurang. Disamping itu, dari 10 penyakit terbesar dua 

diantaranya adalah penyakit tidak menular yaitu Hipertensi dan Diabetes Militus. 

Oleh sebab itu kita juga harus mulai melakukan tindakan promotif dan preventif 

terhadap peningkatan kasus–kasus penyakit tidak menular (Profil Kesehatan 

Kabupaten Kampar, 2016). 

Sebagian masyarakat Kecamatan Siak Hulu, terutama di Desa Teratak 

Buluh menggunakan tanaman obat disekitar rumah atau desa sebagai obat 
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tradisional yang diambil baik dari daun, buah,  bunga, akar, umbi dan kulit batang. 

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Teratak Buluh dalam 

membudidayakan tanaman obat masih tergolong rendah, kebanyakan masyarakat 

menanam tanaman obat di pekarangan rumah sebagai tanaman hias. Sebagian 

besar Masyarakat di Desa Teratak Buluh selalu mengutamakan obat tradisional 

dibandingkan obat kimia dalam pengobatan penyakit yang mereka derita.  

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 29 tahun 

2009 bahwa setiap daerah harus melakukan konservasi terhadap keanekaragaman 

hayati yang ada di daerah masing-masing. Sebagai salah satu upaya yang dapat 

dilakukan yaitu dengan mengeksplorasi jenis–jenis tanaman obat tersebut. 

Pengumpulan data tanaman obat, pemanfaatan serta pelestariannya merupakan 

salah satu keharusan untuk dipertahankan untuk menghindari kepunahan dan 

menjaga kelestarian tanaman obat. 

Beberapa hal yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian ini 

yaitu, fasilitas kesehatan yang kurang dapat diakses oleh masyarakat, banyak 

masyarakat yang mengetahui pembuatan obat tradisional tapi belum diketahui 

kebenarannya, banyaknya tanaman yang diduga berkhasiat obat di Desa Teratak 

Buluh tetapi belum diketahui manfaatnya, serta pertumbuhan penduduk yang 

meningkat sehingga keberadaan tanaman yang diduga berkhasiat obat semakin 

terancam. 

Oleh karena itu penelitian eksplorasi tanaman obat di Indonesia khususnya 

di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar perlu dilakukan 

untuk menggali pengetahuan tentang keanekaragaman tanaman obat sebagai data 

dasar pengembangan riset berkelanjutan di bidang tanaman obat. Dari latar 

belakang yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Eksplorasi Tanaman Obat Di Desa Teratak Buluh Kecamatan 

Siak Hulu Kabupaten Kampar“. 

 

1.2.  Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui jenis-jenis tanaman obat yang dimanfaatkan di Desa Teratak 

Buluh. 
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2. Mengetahui bagian-bagian tanaman obat yang dapat digunakan sebagai bahan 

baku obat tradisional. 

3. Mengetahui kelemahan tanaman obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat 

sebagai obat tradisional. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan tanaman obat 

yang baik dan benar. 

Sebagai data informasi awal bagi peneliti yang akan melanjutkan penelitian-

penelitian berikutnya, khususnya mengenai tanaman obat yang ada di Desa 

Teratak Buluh. 


