
II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tumbuhan Obat 

 

Tumbuhan obat merupakan sebagian tumbuhan atau bagian yang digunakan 

sebagai bahan obat tradisional atau jamu baik secara tunggal maupun campuran 

yang dianggap dan dipercaya dapat menyembuhkan suatu penyakit atau dapat 

memberikan pengaruh terhadap kesehatan (Rahayu dkk., 2006). 

 

Tumbuhan obat adalah jenis tumbuhan yang sebagian, seluruh tumbuhan dan 

tumbuhan tersebut digunakan sebagai obat, bahan atau ramuan obat-obatan 

(Siswanto, 1997).  Sedangkan Menurut Departemen Kesehatan RI, definisi 

tumbuhan obat Indonesia sebagaimana tercantum dalam SK Menkes 

No.149/SK/Menkes/IV/1978 adalah sebagai berikut. 

a. Tumbuhan atau bagian tumbuhanyang digunakan sebagai bahan obat 

tradisional atau jamu. 

b. Tumbuhan atau bagian tumbuhanyang digunakan sebagai bahan pemula 

bahan baku obat (prokursor). 

c. Tumbuhan atau bagian tumbuhan yang diekstraksi dan ekstrak tumbuhan 

tersebut digunakan sebagai obat. 

 

 



 
 

7 

Zuhud dan Haryanto (1994) mengelompokan tumbuhan berkhasiat obat sebagai 

berikut. 

a. Tumbuhan obat tradisional, merupakan jenis yang diketahui atau dipercaya 

masyarakat memiliki khasiat obat dan telah digunakan sebagai bahan baku 

obat tradisional. 

b. Tumbuhan obat modern, merupakan jenis tumbuhan yang secara ilmiah telah 

dibuktikan mengandung senyawa atau bahan bioaktif berkhasiat obat, dan 

penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan secara medis. 

c. Tumbuhan obat potensial, merupakan jenis tumbuhan yang diduga 

mengandung atau memiliki senyawa atau bahan bioaktif obat, tetapi belum 

dibuktikan penggunaannya secara ilmiah-medis sebagai bahan obat dan 

penggunaannya secara tradisional belum diketahui.  

 

Tumbuhan obat merupakan spesies tumbuhan yang sebagian atau seluruh bagian 

tubuhnya dapat digunakan sebagai ramuan obat-obatan. Tumbuhan obat dapat 

terdiri dari berbagai jenis yaitu (Tjitrosoepomo, 1994). 

a. Pohon adalah tumbuhan berkayu yang tinggi besar, memiliki suatu batang 

yang jelas dan bercabang jauh dari permukaan 

b. Perdu adalah tumbuhan berkayu yang tidak seberapa besar dan bercabang 

dekat dengan permukaan, biasanya kurang dari 5--6 meter. 

c. Herba adalah tumbuhan tidak berkayu dengan batang lunak dan berair. 

d. Liana adalah tumbuhan berkayu dengan batang menjulur/memanjat pada 

tumbuhan lain. 

e. Semak adalah tumbuhan tidak seberapa besar, batang berkayu, bercabang-

cabang dekat permukaan tanah atau di dalam tanah. 
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Berdasarkan hasil penelitian (Riwanda, 2012)  diperoleh 38 jenis tumbuhan obat 

yang terbagi atas 23 ordo dan 24 famili. Tumbuhan obat yang ditemukan di hutan 

pendidikan USU ini banyak digunakan oleh masyarakat sekitar hutan sebagai 

pengobatan alternatif sehari-hari. Pengetahuan masyarakat tentang tumbuhan obat 

sudah berkembang, sehingga masyarakat sudah membudidayakan beberapa 

tumbuhan obat di kebun dan pekarangan rumah mereka. Oleh karena itu, mereka 

dengan mudah dapat memanfaatkan tumbuhan obat untuk mengobati beberapa 

jenis penyakit dan dapat menunjang pembangunan kesehatan masyarakat di 

sekitar Taman Hutan Raya Tongkoh.  

 

Tabel 1. Jenis-jenis Tumbuhan Obat yang ditemukan di Hutan Pendidikan USU.  

No Nama Lokal Nama Latin Ordo Famili Fungsi 

1 Andaliman Zanthoxylum acanthopodium DC Sapindales Rutaceae Obat epilepsy 

2 Arbei Rubus reflexus Ker Rosales Rosaceae Obat mata 

3 Belo-belo Piper decumanum L. Piperales  Piperaceae Luka, Bengkak 

4 Besi-besi Justicia gandarusa Burm.F Lamiales Acanthaceae Untuk penyembahan 

5 Bidara Artemisia vulgaris Linn Asterales Asteraceae Obat ambeyen 

6 Bunga Kiung    Obat gatal-gatal 

7 Bunga Kacar Impatiens balsamina Linn. Ericales Balsaminaceae Sebagai penyegar 

8 Bunga Sapa    Obat bisul 

9 Cekala Nicolaia speciosa Horan Zingiberales Zingiberaceae Obat batuk 

10 Cingkam Bischofia javanica BI Euphorbiales Euphorbiaceae Obat maag 

11 Gagatan Harimau Vitis gracilis BL Vitales Vitaceae Obat sakit perut 

12 Kambing-kambing    Obat sakit perut 

13 Kayu Manis Cinnamomum burmanii Laurales Lauraceae Obat mencret 

14 Kelsi Bidens sinensis Asterales Asteraceae Obat gatal-gatal 

15 Kembang Sepatu Hibiscus rosasinensis Linn Malvales Malvaceae Obat demam 

16 Kemenyan Styrax sumaterana Ebenales Styracaceae Obat gatal-gatal 

17 Ketang/Rotan Calamus diepenhorstii Miq Arecales Arecaceae Obat sakit perut 

18 Kulit Labang Castanopsis costata BL Fagales Fagaceae Obat amandel 

19 Kumis Kucing Orthosiphon stamineus Benth Lamiales Lamiaceae Obat angin duduk 

20 Lancing Solanum verbacifolium Solanales solanaceae Obat terkilir 

21 Lenga-lenga Eupatorium odaratum L. Asterales Asteraceae Masuk angin,pegal-
pegal 

22 Meniran Phyllanthus niruri L. Uphorbiales Uphorbiaceae Antibiotik 

23 Pecah Pinggan Centipeda minima P. Asterales Asteraceae Menyegarkan tubuh 
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Tabel.1 (Lanjutan)  Jenis-jenis Tumbuhan Obat yang ditemukan di Hutan  

Pendidikan USU. 

 
24 Pegaga Centella asiatica Urban Apiales Mackinlayaceae Menurunkan gula 

darah 

25 Pia-pia Allium cepa Linn Liliales Liliaceae Menurunkan tensi 

26 Pinus Pinus merkusii Pinales Pinaceae Obat sakit gula 

27 Sabi Kabang Thitonia sp. Asterales Asteraceae Mengeringkan luka 
sayatan 

28 Salagundi Vitex trifolia L. Lamiales Lamiaceae Obat mata 

29 Sayat-sayat Leersia hexandra Swartz Poales Poaceae Obat sakit gigi 

30 Senduduk Melastoma candidum D.Don Myrtales Melastomataceae Obat amandel 

31 Sibagori Sida rhombifolia L Malvales Malvaceae Obat sakit gigi 

32 Sigaramata Clerodendron sp. Lamiales Verbenaceae Obat sariawan, Panas 

dalam 

33 Singkut Curculigo sp.p Liliales Amaryllidaceae Obat mata 

34 Surat-surat Dibata Macodes petola BI. Orchidales Orchidaceae Obat keracunan 

35 Surindan Scrrulla ferruginea Zack Santalales Loranthaceae Obat kanker 

36 Tenggiang Polystichum setiferum Polypodiales Dryopteridaceae Obat Luka 

37 Terbangun Gara Coleus scutellarioides L. Solonales Lamiaceae Sakit mata dan masuk 

angin 

38 Terbangun Ratah Coleus amboinicus Lour. Lamiales Lamiaceae Obat panas dalam 

 

(Sumber: Riwanda, 2012).  

 

B.  Pemanfaatan Tumbuhan Obat 

 

Organ tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat yaitu organ tumbuhan tersebut 

yang digunakan sebagai bahan aktif obat. Penilaian keunggulan terkait dengan  

ketersediaan organ tersebut secara terus menerus dan pengaruh organ tersebut 

terhadap kelangsungan hidup jenis tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai 

tumbuhan obat. Organ yang dimaksud adalah buah, bunga, daun, ranting atau 

dahan, kulit batang, batang, dan akar. Jika suatu tumbuhan obat yang berfungsi 

sebagai bahan aktif obat adalah akar, maka nilai keunggulan tumbuhan obat 

tersebut rendah karena penggunaan akar akan memengaruhi kelangsungan hidup 

suatu jenis tumbuhan obat tersebut.  
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Namun demikian jika suatu tumbuhan obat mudah dibudidayakan, maka 

penggunaan akar tidak mempengaruhi penyediaan bahan baku sehingga 

pemanfaatannya berkelanjutan. Karena itu bobot kriteria tersebut hanya berada 

satu tingkat dari kriteria yang memiliki bobot terendah (Rijai, 2011). 

 

Hutan tropika Indonesia mengandung sekitar 30.000 jenis tumbuhan berbunga dan 

diperkirakan sekitar 3.689 jenis di antaranya merupakan tumbuhan obat. Dari 

sejumlah tumbuhan obat tersebut menurut Ditjen POM, baru sebanyak 283 jenis 

tumbuhan obat yang sudah digunakan dalam industri obat tradisional (Djauhariya, 

2004). 

 

Pemanfaatan obat-obatan tradisional sejak dekade 1970-an mulai digantikan oleh 

obat-obatan modern hasil pabrikasi. Sampai saat ini untuk keperluan 

pengobatan/kesehatan, masyarakat cenderung menggunakan dan bergantung pada 

obat-obat kimia. Jika tidak dilakukan upaya pendokumentasian pengetahuan dan 

kearifan masyarakat tradisional tersebut dikhawatirkan akan semakin banyak 

plasma nutfah Indonesia yang punah karena ketidaktahuan kita akan  manfaat dan 

perannya terhadap kehidupan manusia. Pendekatan awal yang dapat digunakan 

guna mengantisipasi hal tersebut adalah dengan menginventarisir semua jenis 

yang masih dan pernah dimanfaatkan oleh masyarakat tradisional untuk 

kepentingan pengobatan (Utami dan Almaliyah, 2011). 

 

C. Taman Hutan Raya Tongkoh 

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

Deli Serdang dan Kabupaten Tanah Karo. Kawasan hutan ini merupakan hutan 
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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  (Dinas Kehutanan Provinsi 

Sumatera Utara, 2000).  

 

Taman hutan raya Tongkoh berjarak sekitar 76 km dari ibukota provinsi atau 

sekitar 2 jam perjalanan. Secara geografis, kawasan Tahura terletak di bagian 

utara dari wilayah Kabupaten Karo, bagian selatan dan timur wilayah Dati II 

Langkat dan bagian barat dari wilayah kabupaten Dati II Simalugun. Komposisi 

wilayah Taman hutan raya Bukit Barisan dari keempat kabupaten  tersebut adalah 

Kabupaten Langkat seluas 13.000 ha, Kabupaten Deli Serdang seluas 17.150 ha, 

Kabupaten Simalugun seluas 1.645 ha dan Kabupaten Tanah Karo seluas 19.805 

ha (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 2011). 

1. Kondisi Topografi 

 

 

Taman Hutan Raya Tongkoh terletak di desa Tongkoh, Kabupaten Karo 

Kecamatan Dolat Rayat dengan kawasan hutan Sibayak 1.  Taman Hutan Raya 

Tongkoh  memiliki luas wilayah 1.030 ha dengan no register 1. Berdasarkan 

ketinggian kawasan ini  500—1.000 m dpl sehingga suhu di daerah ini tergolong 

dingin dan memiliki kemiringan lereng 15--40% (Dinas Kehutanan Provinsi 

Sumatera Utara, 2011). 

2. Kondisi Aksesibilitas 

 

Desa Tongkoh  dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan umum, baik 

kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Jalan menuju desa atau 
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kawasan ini sangat mudah karena terletak di jalan besar atau jalan lintas provinsi 

(Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 2011). 

 

3. Kondisi Kependudukan 

 

Jumlah penduduk Desa Tongkoh pada tahun 2010 adalah berjumlah 8.573 jiwa. 

Pada umumnya penduduk desa ini memiliki hubungan kekerabatan satu sama lain, 

baik hubungan darah maupun hubungan dari pernikahan. Selain yang bermukim 

di desa, banyak pula penduduk yang merantau baik untuk melanjutkan pendidikan 

maupun bekerja, yang pada waktu tertentu dapat kembali ke kampung halaman. 

Suku bangsa penduduk desa tongkoh mayoritas suku Karo.  

 

Penduduk desa ini mayoritas menganut agama Kristen Protestan dan Katolik dan 

hanya sebahagian kecil menganut agama Islam. Kerukunan antar umat beragama 

di desa ini dapat dilihat dari toleransi dan saling menghargai antar umat beragama 

(Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 2011). 

 

4. Mata Pencaharian 

 

Sebagian besar penduduk desa Tongkoh pada umumnya bekerja di sektor 

pertanian, sedangkan perikanan dan peternakan masih merupakan pekerjaan 

sampingan dengan intensitas kegiatan yang relatif kecil. Kegiatan pertanian yang 

ada sudah cukup maju, hal ini ditandai oleh penggunaan tenaga mekanik dalam 

pengelolaan lahan (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 2011).   

 

 

 


