
I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar  Belakang 

 

 

Taman Hutan Raya (Tahura) Tongkoh terletak di dua kabupaten yaitu Kabupaten 

Deli Serdang dan Kabupaten Tanah Karo.  Kawasan hutan ini merupakan hutan 

konservasi yang berupa hutan alam pengunungan yang ditetapkan sejak zaman 

Belanda yaitu Hutan Lindung Sibayak 1, Simancik 1, Sibayak II, Simancik II, 

Suaka Margasatwa Langkat Selatan dan Sinabung. 

 

 

Taman Hutan Raya Tongkoh memiliki kondisi tempat tumbuh yang sangat baik 

untuk berbagai jenis tumbuhan berkhasiat obat.  Kawasan ini memiliki iklim tipe 

B dengan curah hujan rata-rata per tahun 2.000 sampai dengan 2.500 mm dengan 

suhu minimum 13
0
 C dan maksimum 25

0
 C dengan kelembaban rata- rata berkisar 

antara 90-- 100 %.  Tahura Tongkoh ini memiliki sumber daya alam hayati yang 

tinggi dan begitu melimpah, sehingga banyak memberikan manfaat, baik manfaat 

secara langsung maupun tidak langsung, beberapa manfaat tidak langsung seperti 

di bidang jasa lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya.  Salah satu produk nir 

kayu yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sejak 

dahulu adalah tumbuhan obat.  
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Tumbuhan obat merupakan jenis tumbuhan yang diketahui mempunyai khasiat 

untuk mengobati penyakit.  Dalam kehidupan saat ini masyarakat memiliki 

kecenderungan untuk kembali ke alam (back to nature) dengan memanfaatkan 

tumbuhan obat untuk mengobati berbagai penyakit dibandingkan obat-obatan 

kimia. Namun masyarakat sekitar kawasan yang berminat untuk memanfaatkan  

tumbuhan obat sebagai obat alternatif untuk mengobati penyakit menghadapi 

masalah. Masalah yang dialami oleh masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan, 

data atau informasi yang memadai tentang jenis-jenis tumbuhan yang biasa 

digunakan sebagai ramuan obat-obatan tradisional (Arief, 2001).  

 

 

Berdasarkan hasil penelitian Riwanda (2012) di Taman Hutan Raya Tongkoh, 

diperoleh 38 jenis tanaman obat yang terbagi atas 23 ordo dan 24 famili. 

Tumbuhan  obat yang ditemukan di Taman Hutan Raya Tongkoh ini banyak 

digunakan oleh masyarakat sekitar hutan sebagai pengobatan alternatif sehari-hari. 

Pengetahuan masyarakat tentang tumbuhan  obat masih kurang, sehingga 

masyarakat mengalami kesulitan dalam membudidayakan beberapa tanaman obat 

di kebun dan pekarangan rumah mereka. Oleh karena itu, mereka mengalami 

kesulitan untuk memanfaatkan tanaman obat untuk mengobati beberapa jenis 

penyakit.  

 

 

Banyak jenis tumbuhan obat yang belum diketahui  keberadaan dan 

penyebaraanya, sehingga masyarakat mengalami masalah untuk menggunakan 

tumbuhan obat tersebut. Saat ini data atau informasi tentang tumbuhan obat hanya 

tersebar dari mulut ke mulut, oleh karena itu diperlukan penelitian untuk 
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mengetahui data atau informasi tentang keanekaragaman tumbuhan obat yang ada 

di blok pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya Tongkoh.  

 

B.   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.  

a. Untuk mengetahui jenis- jenis tumbuhan obat yang ada di blok pemanfaatan 

kawasan Tahura Tongkoh Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. 

b. Untuk mengetahui kelimpahan dari masing-masing jenis tumbuhan berkhasiat 

obat di blok pemanfaatan kawasan Tahura Tongkoh Kabupaten Karo Provinsi 

Sumatera Utara.  

 

C. Perumusan Masalah  

 

 

Dewasa ini minat masyarakat untuk menggunakan tumbuhan obat sebagai obat 

alternatif  untuk mengobati berbagai penyakit semakin meningkat bila 

dibandingkan dengan penggunaan obat-obat kimia. Tumbuhan obat dipercaya 

tidak memiliki efek samping. Namun demikian terdapat masalah yang dialami 

oleh masyarakat sekitar kawasan untuk menggunakan tumbuhan obat tersebut, 

yaitu kurangnya pengetahuan, data  dan informasi serta keanekaragaman dan 

kelimpahan yang ada di Taman Hutan Raya Tongkoh.  

 

 

Pengetahuan mengenai jenis, dan kelimpahan tumbuhan obat yang ada di Taman 

Hutan Raya Tongkoh dirasakan kurang memadai oleh karena itu dilakukan kajian 

untuk mengetahui keanekaragaman dan kelimpahannya. Jika keanekaragaman dan 
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kelimpahan tumbuhan  obat tergolong tinggi,  maka masyarakat dapat 

memanfaatkannya, dan sebaliknya, jika keanekaragaman dan kelimpahan rendah, 

maka perlu dilakukan upaya pengkayaan populasi agar tumbuhan obat tersebut 

tidak mengalami kepunahan.  

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut. 

a. Sebagai informasi bagi masyarakat mengenai keberadaan jenis tumbuhan 

berkhasiat obat yang masih dapat ditemukan di Taman Hutan Raya Tongkoh 

pada blok pemanfaatan  sehingga dapat menunjang upaya konservasi 

tumbuhan obat tersebut. 

b. Sebagai masukan bagi instansi kehutanan dan masyarakat pengelola Taman 

Hutan Raya Tongkoh untuk mengembangkan tumbuhan obat yang ada di 

Tahura Tongkoh.  

c. Dijadikan sebagai referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

tentang keanekaragaman jenis tumbuhan berkhasiat obat.   

 

 

E. Kerangka Pemikiran  

Tumbuhan obat merupakan salah satu warisan nenek moyang kita yang telah 

terbukti dapat menyembuhkan berbagi penyakit dan sudah terbukti secara ilmiah. 

Tumbuhan obat yang terdapat di Taman Hutan Raya bisa menjadi salah satu aset 

yang penting yang sejak dahulu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Tahura 

untuk mengobati berbagai penyakit. Oleh karena itu, perlu dipelihara agar dapat 
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digunakan secara berkelanjutan. Dalam kehidupan saat ini masyarakat memiliki 

kecenderungan kembali ke alam dengan memanfaatkan  tumbuhan obat untuk 

digunakan mengobati berbagai penyakit dibandingkan obat-obatan kimia. Tetapi 

yang menjadi masalahnya yaitu masyarakat kurang mengetahui informasi dan data 

tentang tumbuhan obat dan keberadaannya.  

 

Pemanfaatan tumbuhan obat tanpa adanya upaya pelestarian sangat memengaruhi 

keberadaan tumbuhan obat  yang ada di taman hutan raya sehingga keadaan ini 

dapat membuat tumbuhan obat yang ada di dalamnya menjadi punah. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan pelestarian dan studi tentang keberadaan tumbuhan obat 

sehingga dapat mengetahui jenis-jenis tumbuhan obat yang ada di Taman Hutan 

Raya Tongkoh. 

 

 

Penelitian ini dilakukan dengan metode inventarisasi dengan menggunakan 

metode garis berpetak di blok pemanfaatan Taman Hutan Raya Tongkoh. 

Banyaknya petak contoh yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 50 

petak dengan  intensitas sampling yaitu sebesar 0,2% dari total keseluruhan luasan 

Taman Hutan Raya Tongkoh. Kemudian data yang diperoleh akan 

diklasifikasikan sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya. 

 

Penelitian ini menganalisis berbagai jenis tumbuhan obat dan persebarannya,serta 

menghitung tingkat kerapatan, dominansi, frekuensi tumbuhan obat yang 

ditemukan di blok pemanfaatan Taman Hutan Raya Tongkoh. Dengan metode 

inventarisasi tersebut diharapkan akan diketahui jenis-jenis, keanekaragaman, 
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kelimpahan dan penyebaran tumbuhan obat yang ada di blok pemanfaatan Taman 

Hutan Raya Tongkoh.  

Hasil yang didapat berupa informasi meliputi jenis dan kelimpahan jenis 

tumbuhan obat serta kegunaannya. Data atau informasi tersebut akan 

dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kawasan untuk melestarikan tumbuhan obat 

dan sebagai dasar pengelolaan tumbuhan obat oleh instansi terkait. 

 

 

 


