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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Obat 

Tanaman obat adalah segala jenis tumbuhan yang diketahui mempunyai 

khasiat baik dalam membantu memelihara kesehatan maupun pengobatan suatu 

penyakit. Tumbuhan obat sangat erat kaitannya dengan pengobatan tradisional, 

karena sebagian besar pendayagunaan tumbuhan obat belum didasarkan pada 

pengujian klinis laboratorium, melainkan lebih berdasarkan pada pengalaman 

penggunaan (Harmida dkk., 2011). 

Adapun pengertian lain tanaman obat tradisional menurut Departemen 

Kesehatan RI mendefenisikan tanaman obat Indonesia seperti yang tercantum 

dalam SK Menkes No. 149/SK/Menkes/IV/1978, yaitu 1) Tanaman atau bagian 

tanaman yang digunakan sebagai bahan obat tradisional atau jamu. 2) Tanaman 

atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan pemula bahan baku obat. 3) 

Tanaman atau bagian tanaman yang diekstraksi dan ekstrak tanaman tersebut 

digunakan sebagai obat. 

Menurut Dewoto (2007) definisi obat tradisional ialah bahan atau ramuan 

bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian (galenik) atau 

campuran dari bahan tersebut, yang secara turun temurun telah digunakan untuk 

pengobatan berdasarkan pengalaman. Obat tradisional Indonesia atau obat asli 

Indonesia yang lebih dikenal dengan nama jamu, umumnya campuran obat herbal, 

yaitu obat yang berasal dari tanaman. Bagian tanaman yang digunakan dapat 

berupa akar, batang, daun, umbi atau mungkin juga seluruh bagian tanaman. 

Tanaman obat dan obat tradisional akan bermanfaat dan aman jika 

digunakan dengan mempertimbangkan sekurang–kurangnya enam aspek 

ketepatan, yaitu tepat takaran, tepat waktu dan cara penggunaan, tepat pemilihan 

bahan dan telaah informasi serta sesuai dengan indikasi penyakit tertentu. 

Disamping berbagai kelebihan, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa tanaman obat dan 

obat tradisional juga memiliki beberapa kelemahan yang merupakan kendala 

dalam pelayanan kesehatan formal. Adapun beberapa kelemahan tersebut antara 

lain efek farmakologisnya lemah, bahan baku belum terstandar dan bersifat 

higroskopis serta volumines, belum dilakukan uji klinik dan mudah tercemar 

berbagai jenis mikroorganisme (Katno, 2008). 
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Agromedia (2008) Mengatakan bahwa Theophratus mengklasifikasikan 

tumbuhan ke dalam 5 golongan yaitu: 1) Pohon adalah tumbuhan yang memiliki 

batang berkayu, yang terbagi dalam 2 kelompok yang berakar tunggang dan 

berakar serabut, yang tingginya lebih dari 6 meter yang memiliki karakteristik 

seperti berkayu, 2) Perdu adalah tumbuhan berkayu berbeda dengan pohon karena 

cabangnya yang banyak dan tingginya yang lebih rendah, kurang dari 4–5 meter 

yang memiliki karakteristik seperti tumbuhan yang umumnya berakar tunggang, 

3) Liana adalah tumbuhan memanjat yaitu tumbuhan yang tumbuh memanjat pada 

tumbuhan lain yang lebih besar dan tinggi, 4) Herba adalah tanaman yang 

memiliki batang berair atau berbatang lunak karena tidak memebentuk kayu yang 

memiliki karakteristik batang lunak berair dan tidak memiliki kayu contohnya 

bayam, kangkung, sawi dan lainnya. 

 

2.2.  Kondisi Tanaman Obat di Indonesia 

Alam diciptakan bagi manusia dan kehidupannya, tidak terkecuali telah 

dikaruniai pula alam ini dengan berbagai tanaman berkhasiat obat, seperti alam 

Indonesia yang sebenarnya merupakan gudangnya tanaman obat di dunia. Ribuan 

jenis tanaman tumbuh subur hampir setiap kepulauan di Indonesia. Hal ini 

didukung oleh kondisi bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan 

beragam suku serta tersedianya flora terlebih lagi dengan beragamnya fonnasi 

hutan Indonesia, seperti dataran rendah, dataran tinggi, rawa, dan pantai 

(Hembing, 2000). 

Mukhtiningsih dkk. (2001) mengatakan Indonesia Memiliki kekayaan 

keanekaragaman hayati  yang luar biasa, yaitu 40.000 jenis tumbuhan. Dari 

jumlah tersebut 1.300 diantaranya digunakan sebagai obat tradisional. 

Berdasarkan potensi ini produk obat tradisional Indonesia dapat dikembangkan 

secara luas. Djauhariya dan Hernani (2004) juga berpendapat saat ini Indonesia 

merupakan salah satu Negara penghasil tanaman obat yang potensial dengan 

keanekaragaman hayati yang dimiliknya. Keanekaragaman hayati Indonesia 

menempati urutan ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Zaire. Jika dilihat 

dari keragaman floranya, cukup banyak jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan 

sebagai tanaman obat. 
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Penggunaan obat tradisional atau jamu di Indonesia terus meningkat, 

ditandai dengan bertambah banyaknya industri jamu atau farmasi yang 

memproduksi obat tradisional atau jamu. Dilain pihak penggunaan obat 

tradisional atau jamu di masyarakat masih banyak yang bersifat empiric sehingga 

menimbulkan keraguan tentang mutu, khasiat dan keamanannya (Widowati, 

2005). 

Penggunaan tumbuhan obat sangat banyak macamnya, ada yang 

dipergunakan sebagai obat kuat (tonikum), sebagai obat penyakit maupun tujuan 

untuk mempercantik diri (kosmetika). Tetapi pengenalan tentang tanaman obat 

masih terlalu sedikit, apalagi untuk memanfaatkan dalam bentuk segar atau dalam 

bentuk lainnya. Hal ini disebabkan karena pada saat sekarang ini pengobatan 

modern sudah semakin mudah dalam segala fasilitas dan pelayanannya. Selain itu, 

layanan pengobatan modern juga hampir tersedia diseluruh pelosok Indonesia 

(Harahap, 2007). 

Tumbuhan obat tradisional di Indonesia mempunyai peran yang sangat 

penting terutama bagi masyarakat di daerah pedesaan yang fasilitas kesehatannya 

masih sangat terbatas. Nenek moyang kita mengenal obat–obatan tradisisonal 

yang berasal dari tumbuhan di sekitar pekarangan rumah maupun yang tumbuh 

liar di semak belukar dan hutan-hutan. Masyarakat sekitar kawasan hutan 

memanfaatkan tumbuhan obat yang ada sebagai bahan baku obat–obatan  

berdasarkan pengetahuan tentang pemanfaatan tumbuhan obat yang diwariskan 

secara turun–temurun (Hidayat dan Hardiansyah, 2012). Jadi pada ketika itu 

peranan tumbuhan obat sangat terbatas pada sekelompok daerah tertentu dan pada 

keadaan tertentu, serta dipengaruhi pula oleh kepercayaan tertentu serta mantera-

mantera yang diyakini mempunyai kekuatan penyembuh bila dikerjakan oleh 

orang-orang tertentu seperti dukun (Zein, 2005). 

Pemerintah menganjurkan agar setiap tanah kosong diwujudkan menjadi 

apotek hidup.  Jika keluarga petani atau masyarakat umumnya mengetahui benar – 

benar tentang nilai–nilai tanaman yang selain sangat bermanfaat bagi 

penyembuhan berbagai penyakit juga banyak dibutuhkan oleh berbagai industri 

obat – obatan, tentunya akan segera mengembangkannya degan mudah dan penuh 

keberhasilan. Cara penggunaan sendiri produk–produk tanaman untuk pengobatan 
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adalah mudah, demikian pula cara penjualannya dan perolehan dari hasil 

penjualan ini dapat dikatakan tinggi (Kartasapoetra, 2006). 

Bangsa Indonesia dipacu untuk berlomba dengan kerusakan atau 

hilangnya sumber daya alam dan pengetahuan tradisional yang belum dikaji 

terutama mengenai tumbuhan obat. Dengan kemajuan teknologi yang semakin 

pesat dan kompleks, membuat sumber daya alam bisa dieksploitasi yang 

menyebabkan kepunahan jenis–jenis tumbuhan, ditambah lagi dengan semakin 

rusaknya alam. Adanya modernisasi budaya dapat menyebabkan hilangnya 

pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat (Syamsiah, 2014). 

Saat  ini, masih banyak tanaman berkhasiat obat yang tumbuh liar dan 

belum terolah. Populasinya tersebar di berbagai tempat mulai dari tegalan, hutan,  

kebun, persawahan, pekarangan, hingga pertamanan kota (Redaksi AgroMedia, 

2008). 

 

2.3. Metode Eksplorasi 

Eksplorasi adalah kegiatan pelacakan, penjelajahan, mencari dan 

mengumpulkan jenis-jenis sumberdaya genetik tertentu (tumbuhan obat) untuk 

dimanfaatkan dan mengamankannya dari kepunahan (Prahasti dkk., 2014). 

Zulfahmi dan Solfan, (2014) juga mengatakan kegiatan eksplorasi diperlukan 

guna menyelamatkan  varietas–varietas lokal dan kerabat liar yang semakin 

terdesak keberadaannya, akibat semakin intensifnya penggunaan varietas unggul 

baru, perusakan habitat sumberdaya genetik tanaman untuk memenuhi kebutuhan 

hidup manusia, dan penyempitan lahan kehidupan tanaman obat akibat perluasan 

pembangunan industri–industry besar yang tidak mengenal belas kasihan. 

Metode deskriptif (survei) merupakan penelitian untuk memperoleh fakta 

dari gejala yang ada dan mencari keterangan faktual dari suatu kelompok atau 

daerah, yang dilakukan terhadap sejumlah individu atau unit, baik secara sensus 

maupun dengan menggunakan sampel. tahapan penelitian meliputi: Observasi 

lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum dari lokasi 

penelitian dan kegiatan pengumpulan data kualitatif pendukung di lapangan yang 

dibutuhkan (Pasorong dkk., 2015). 

 


