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ABSTRAK
KEANEKARAGAMAN TUMBUHAN OBAT
PADA JALUR PENDAKIAN LERENG GUNUNG ANDONG,
DUSUN SAWIT, KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH
Ariadne Digna Novrinawati
Universitas Sanata Dharma
2016
Indonesia adalah salah satu dari 17 negara mega biodiversitas.
Spesies tumbuh-tumbuhan di Indonesia diperkirakan berjumlah 25.000
spesies atau lebih dari 10% dari flora dunia. Gunung Andong, Dusun Sawit,
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah memiliki vegetasi yang cukup rapat.
Salah satunya adalah tumbuhan obat yang mampu tumbuh di area gunung
tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keanekaragaman
serta potensi tumbuhan obat yang dapat dimanfaatkan oleh masayarakat
sekitar Gunung Andong, Dusun Sawit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
Metode yang digunakan adalah metode jelajah (eksplorasi) pada
jalur pendakian Gunung Andong. Objek yang disampling berupa semak,
perdu dan pohon. Sampel diambil untuk dijadikan herbarium kemudian
diidentifikasi berdasarkan buku identifikasi. Potensi manfaat sebagai
tumbuhan obat dianalisis berdasarkan literatur buku fitokimia.
Hasil pengumpulan data spesies tumbuhan obat yang telah
ditemukan di sepanjang jalur pendakian Gunung Andong sebanyak 40
spesies dari 26 familia yang tergolong dalam tumbuhan Spermatophyta.
Jumlah tumbuhan obat dengan perawakan semak adalah 24 spesies, perdu 7
spesies dan pohon 8 spesies. Tumbuhan obat yang ditemukan memiliki
kandungan fitokimia yang berbeda-beda dengan fungsi farmakologis yang
bermacam-macam sesuai dengan keefektifitasan tumbuhan dalam
menyembuhkan penyakit atau dapat difungsikan sebagai obat tradisional
oleh masyarakat sekitar Gunung Andong.
Kata kunci : Keanekaragaman, Tumbuhan Obat, Gunung Andong,
Eksplorasi
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ABSTRACT
HERBS DIVERSITY IN HIKING TRAIL OF MOUNT ANDONG VALLEY,
SAWIT VILLAGE, MAGELANG, CENTRAL JAVA
Ariadne Digna Novrinawati
Sanata Dharma University
2016
Indonesia is one of the 17 mega biodiversity countries in the world. It is
estimated, that there are approximately25,000 species of plants or more
than 10% of the world’s flora in Indonesia. Mount Andong,which located at
Sawit Village, Magelang, Central Java has a fairly dense vegetation. The
herbs are one of the growing vegetation in the mountain. The aim of the
research are to describe the diversity and the potential herbs that can be
used by the local communities around the Mount Andong, Sawit Village,
Magelang, Central Java.
The method used for gathering the data was an exploration that
conducted in the Mount Andong hiking trails. The objects being sampled
were bushes, shrubs and trees. The samples were collected to be processed
as herbarium in order to be identified based on the identification book. The
potential benefits of the herbs were analyzed based on the phytochemical
literatures.
The species of the herbs that have been found along the hiking trail are
40 species from 26 familia with classified into the Spermatophyta. The
number of herbs with bush stature are 24 species, seven species of shrubs
and 8 species of trees. The herbs contained different phytochemicals with
pharmacological functions that vary according to the plants effectiveness in
curing diseases. Therefore, they can be used for a traditional medicine by
the local communities around Mount Andong.
Keywords : Diversity, Herbs, Mount Andong, Exploration
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Keanekaragaman merupakan kekayaan mahkluk hidup di suatu
kawasan baik di daratan maupun di lautan atau tempat lainnya.
Kekayaan mahkluk hidup ini dapat meliputi hewan, tumbuhan,
mikroorganisme dan semua gen yang terkandung di dalamnya serta
ekosistem yang dibangunnya. Keanekaragaman hayati dipelajari guna
mengetahui bahwa di muka bumi ini memiliki beragam spesies
mahkluk hidup dan guna mengetahui peran setiap spesies bagi
kehidupan bumi dan bagi kelangsungan kehidupan mahkluk lain di
dalamnya. Keanekaragaman hayati Indonesia temasuk dalam golongan
tertinggi di dunia, oleh sebab itu Indonesia masuk dalam golongan
negara mega biodiversitas (Sutarno, 2015).
Biodiversitas adalah keseluruhan gen, spesies dan ekosistem di suatu
kawasan atau dapat disebut dengan “totality of genes, species and
ecosystem in a region” (Bahera; Das, 2008). Berdasarkan letak
geografisnya Indonesia berada pada garis lintang dan garis bujur antara
6º LU-11ºLS dan 95ºBT-141ºBT, dengan berada pada garis lintang dan
garis bujur tesebut Indonesia terletak di daerah beriklim tropis.
Indonesia adalah negara yang kaya akan biodiversitas baik di daratan
atau di lautan, karena negara Indonesia adalah negara kepulauan
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terbesar di dunia. Indonesia tersusun atas ± 17.000 pulau, dengan
banyaknya pulau tersebut Indonesia dapat memiliki beberapa ekosistem
seperti : ekosistem pantai, ekosistem hutan bakau, ekosistem padang
rumput, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem air tawar, ekosistem
air laut, ekosistem savana, dan lain-lain. Masing-masing ekosistem ini
memiliki keaneragaman hayati tersendiri sehingga dapat mempengaruhi
jumlah biodiversitas di suatu daerah tertentu (Schroeder, 2011; Alfiani,
2014).

Negara Indonesia adalah salah satu dari 17 negara yang

memiliki biodiversitas tertinggi di dunia. Ke-17 negara tersebut adalah
Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Brasil, Cina, Ekuador,
Filipina, India, Indonesia, Kolombia, Kongo, Madagaskar, Malaysia,
Meksiko, Papua Nugini, Peru dan Venezuela (Mittermeier, 2005).
Indonesia, Brazil dan Kongo adalah negara yang memiliki tingkatan
biodiversitas tertinggi dalam komponen hutan tropis dunia. Hutan tropis
yang dimiliki oleh negara tersebut merupakan hutan yang memiliki
keanekaragaman spesies darat tertinggi di dunia.
Salah satu keanekaragaman yang dimiliki Indonesia adalah pada
spesies tumbuh-tumbuhan. Spesies tumbuh-tumbuhan di Indonesia
diperkirakan berjumlah 25.000 spesies atau lebih dari 10% dari flora
dunia. Tumbuhan yang dimiliki Indonesia sangatlah beragam mulai dari
tumbuhan tingkat rendah sampai ke tingkat tinggi. Salah satu golongan
tumbuhan yang dimiliki Indonesia adalah tumbuhan obat atau yang
lebih dikenal dengan tumbuhan herbal. Keanekargaman spesies
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tumbuhan obat yang beraneka ragam spesies, habitus dan khasiatnya
mempunyai peluang besar bagi masyarakat guna memberi kontribusi
bagi pembangunan dan pengembangan hutan. Karakteristik dari
berbagai tanaman obat dapat menghasilkan produk berguna bagi
masyarakat untuk dikembangkan di daerah tertentu. Berbagai
keuntungan lain yang dapat digunakan masyarakat dengan berperannya
tumbuhan obat adalah : pendapatan, kesejahteraan, konservasi berbagai
sumber daya, pendidikan nonformal, keberlanjutan usaha dan
penyerapan tenaga kerja serta keamanan sosial (Sitepu dan Sutig,
2001).
Usaha penyebarluasan penggunaan tumbuhan obat merupakan salah
satu hal yang perlu dilakukan. Dalam penyebarluasan hal tersebut perlu
dilakukan pengenalan tumbuhan obat dan manfaatnya. Oleh karena itu
perlu adanya identifikasi tumbuhan obat-obatan atau herbal secara
khusus yang digunakan oleh masyarakat, misalnya di sekitar gunung
Andong, dusun Sawit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Gunung Andong adalah salah satu gunung yang memiliki beragam
spesies mahkluk hidup yang tinggal didalamnya. Gunung Andong
memiliki vegetasi yang cukup rapat dengan ketersediaan kebutuhan
pangan yang mencukupi bagi mahkluk yang tinggal di dalamnya. Salah
satunya adalah tumbuhan herbal yang mampu tumbuh di area gunung
tersebut. Sebagian dari jenis yang terdapat di area hutan gunung
Andong, Dusun Sawit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah adalah
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tumbuhan herbal atau tumbuhan obat. Pengenalan tumbuhan obat dalam
ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan sebagai informasi pembuatan
bahan obat-obatan tradisional yang berguna bagi masyarakat. Namun
dalam tumbuhan obat tersebut masyarakat belum mengetahui potensi
yang dapat dihasilkan tumbuhan tersebut dalam bidang pengobatan
yang diketahui oleh masyarakat secara umum dan mendalam.
Dengan memiliki berbagai macam keanekaragaman tumbuhan di
dalamnya, gunung

Andong dapat dimanfaatkan oleh banyak orang

sebagai sarana pendidikan seperti dengan adanya penelitian-penelitian
yang dilakukan di Gunung Andong. Contoh penelitian yang telah
dilaksanakan anatara lain adalah identifikasi tanaman anggrek
(Istikomah, 2014), studi keanekaragaman vegetasi (Wicaksono, 2014)
dan identifikasi dominasi vegetasi jenis tegakan (Ardianto, 2014).
Dalam penelitian ini objek yang akan diteliti adalah mengenai
keanekaragaman tumbuhan yang dimiliki Gunung Andong. Dalam
penelitian ini akan digunakan metode jelajah atau eksplorasi dan objek
yang diteliti merupakan tumbuhan obat yang sebelumnya belum pernah
diteliti. Selain itu tujuan pada penelitian ini juga akan mencari potensi
manfaat keanekaragaman tumbuhan obat yang telah ditemukan
berdasarkan studi literatur agar dapat digunakan oleh masyarakat.
Dengan adanya penyebarluasan penelitian ini kepada masyarakat,
masyarakat dapat memiliki pengetahuan terkait keanekaragaman
spesies tumbuhan obat, habitus dan khasiatnya sehingga masyarakat
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mempunyai peluang besar serta memiliki sarana konstribusi bagi
pembangunan hutan khususnya di area gunung Andong Kabupaten
Magelang, Jawa Tengah.
Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mempelajari keanekaragaman tumbuhan obat yang merupakan sumber
atau bahan baku obat-obatan tradisional yang mungkin belum dikenal
oleh masayarakat secara umum. Metode yang digunakan akan
diterapkan di sepanjang jalur pendakian Gunung Andong Kabupaten
Magelang. Pada penelitian ini akan dilakukan dengan eksplorasi pada
jalur pendakian guna untuk menemukan berbagai spesies tumbuhan
obat yang terdapat di sekitar lereng Gunung Andong tersebut.
B. Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan diteliti pada penelitian keanekaragaman
tumbuhan obat ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana keanekaragaman tumbuhan obat yang terdapat pada
jalur pendakian Gunung Andong, Dusun Sawit, Kabupaten
Magelang, Jawa Tengah ?
2. Bagaimana potensi tumbuhan obat sebagai bahan pengobatan
oleh masayarakat sekitar Gunung Andong, Dusun Sawit,
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah?
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C. Tujuan Penelitian
Penelitian keanekaragaman tumbuhan obat ini dilaksanakan guna
untuk mencapai tujuan sebagai berikut :
1.

Untuk mengetahui keanekaragaman tumbuhan obat yang
terdapat di jalur pendakian Gunung Andong, Dusun Sawit,
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

2.

Untuk

mengetahui

potensi

tumbuhan

obat

yang

dapat

dimanfaatkan oleh masayarakat sekitar Gunung Andong, Dusun
Sawit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian keanekaragaman tumbuhan obat ini memiliki
beberapa manfaat sebagai berikut :
1. Bagi Peneliti
a. Sebagai sarana penambah ilmu pengetahuan terkait spesies
tumbuhan obat yang sumber dan manfaatnya telah diketahui
atau yang belum diketahui oleh masyarakat sekitar lereng
Gunung Andong Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
2. Bagi Masyarakat
a. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat terkait spesies
tumbuhan obat yang terdapat disekitar jalur pendakian
Gunung Andong Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
b. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat terkait potensi
spesies tumbuhan yang terdapat di Gunung Andong
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Kabupaten Magelang, Jawa Tengah sebagai bahan obat
tradisional.
c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai
keanekaragaman tumbuhan obat di sepanjang jalur pendakian
Gunung Andong Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
d. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan
untuk instansi terkait guna mengenai pengelolaan dan
perlindungan Sumber Daya Alam (SDA) di kawasan Gunung
Andong

Kabupaten

Magelang,

Jawa

Tengah

secara

berkelanjutan.
3. Bagi Dunia Pendidikan
a. Sebagai sarana atau sumber informasi terkait dengan spesies
tumbuhan obat yang dapat dikaitkan dengan materi
keanekaragaman hayati di Sekolah Menengah Akhir (SMA)
kelas X khususnya di Kabupaten Magelang.
b.

Sebagai sarana informasi bagi siswa untuk mengetahui
manfaat yang dimiliki oleh tumbuhan
kesehatan.

tersebut dalam
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Keanekaragaman Hayati
Keanekaragaman

makhluk

hidup

dapat

disebut

sebagai

keanekaragaman hayati atau biodiversitas (Istamar, 2004). Indonesia
sangat kaya biodiversitas, baik di daratan maupun di lautan. Selama ini,
diskusi mengenai kekayaan biodiversitas umumnya hanya didasarkan
pada spesies daratan, namun dengan semakin banyaknya penelitian
maritim, maka biodiversitas di lautan juga mulai terungkap. Hal ini
berdampak

pada

rangking

Indonesia

sebagai

negara

utama

biodiversitas, karena negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar
di dunia (Schroeder, 2011).
Indonesia adalah salah satu dari 17 negara yang disebutkan sebagai
negara-negara mega biodiversitas. Negara-negara tersebut adalah
Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Brasil, Cina, Ekuador,
Filipina, India, Indonesia, Kolombia, Kongo, Madagaskar, Malaysia,
Meksiko, Papua Nugini, Peru, dan Venezuela (CI,1997; Mittermeier et
al, 2005). Hutan tropis Indonesia beserta Brazil dan Kongo adalah
wilayah dengan keanekaragaman spesies darat tertinggi di dunia.
Biodiversitas memiliki banyak banyak manfaat baik yang berwujud
maupun yang tidak berwujud, yaitu: (i) ekosistem, seperti: air minum
yang bersih, pembentukan dan perlindungan tanah, penyimpanan dan
daur hara, mengurangi dan menerap polusi, berkontribusi terhadap
8
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stabilitas iklim, pemeliharaan ekosistem, dan penyerbukan tanaman. (ii)
sumber daya hayati, seperti: makanan, obat-obatan, bahan baku industri,
tanaman hias, stok untuk pemuliaan dan penyimpanan populasi. (iii)
manfaat sosial, seperti: pendidikan, rekreasi dan penelitian, serta
budaya Biodiversitas telah memberi berbagai bahan pangan untuk
kehidupan umat manusia, namun keberlanjutannya terancam (FAO,
2013).
Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman diantara
makhluk hidup dari sumber tertentu, termasuk daratan, lautan,
ekosistem akuatik atau perairan, persamaan sifat atau ciri tubuh.
Keberagaman dapat terjadi pada berbagai tingkatan kehidupan, mulai
dari

organisme

tingkat

rendah

sampai

ke

tingkat

tinggi.

Keanekaragaman hayati sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup
karena faktor adanya saling ketergantungan antara jenis yang secara
fungsional memungkinkan terjadinya daur materi dan aliran energi.
Pengertian tersebut berdasarkan UU No. 5 tahun 1994 (Prawirohartono,
2007 dan Pratiwi, 2012).
Secara umum, keanekaragaman hayati terbagi dalam tiga tingkatan,
yaitu

keanekaragaman

gen,

keanekaragaman

spesies

dan

keanekaragaman ekosistem.
1.

Keanekaragaman Gen
Keanekaragaman gen membentuk variasi antar individu
sejenis. Gen adalah materi yang terkandung di dalam
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kromosom mahkluk hidup yang mengendalikan sifat suatu
organisme (Indrawan, 2007; Pratiwi, 2012).
2. Keanekaragaman Spesies/jenis
Keanekaragaman spesies atau keanekaragaman jenis
menunjukan seluruh variasi yang terdapat pada mahkluk
hidup antar jenis. Keanekaragaman spesies mencakup
keseluruhan spesies yang ditemukan di bumi, termasuk
bakteri dan protista serta spesies dari kingdom yang
tergolong multiseluler. Jumlah spesies dalam satu komunitas
disebut dengan kekayaan spesies atau species richness
(Desmukh, 1992 ; Prawirohartono, 2007; Indrawan, 2007).
3.

Keanekaragaman Ekosistem
Keanekaragaman ekosistem merupakan keberagaman
lingkungan yang ditempati oleh suatu mahkluk hidup.
Ekosistem merupakan satuan dari faktor biotik dan abiotik
(Pratiwi, 2012).

B. Daerah Tropika
Daerah tropika secara geografis adalah lintang yang tertinggi di
daerah tersebut matahari dapat dilihat tegak lurus di atas kepala. Ini
mencakup daerah antara 23,5º lintang utara dan 23,5º lintang selatan.
Bumi memiliki vegetasi yang dapat dibagi secara mudah dalam
bioma (biome), yang ditandai oleh ciri-ciri stuktural dan komposisi
jenis dan distribusi bioma berkaitan dengan iklim dan lintang.
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Misalnya, bioma hutan dapat dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu tipe
tropika sedang dan tipe tropika dingin. Secara sederhana, hutan
merupakan suatu daerah dengan memiliki pepohonan yang tajuknya
membentuk kanopi (atap) yang tertutup. Savanna memiliki pepohonan
yang tumbuh terpencar dengan tajuk yang membentuk kanopi terbuka
atau tidak memiliki pepohonan sama sekali beserta lapisan terna
rerumputan. Gurun memiliki lapisan tumbuhan berkayu rendah dan
terna yang berselang seling dengan lahan yang terbuka berporsi besar
(Desmukh, 1986).
1.

Ekologi Hutan Tropika
Ekologi atau”oikos” dalam bahasa Yunani yang
berarti rumah atau tempat tinggal, istilah ini pertama kali
digunakan oleh salah satu tokoh biologiwan asal Jerman,
Heckel pada tahun 1896. Krebs (1985) mendefinisikan
ekologi sebagai penelaahan ilmiah mengenai interaksi yang
menemukan

penyebaran

dan

kelimpahan

organisme

(Desmukh, 1992).
Holdrige (1971) telah menyusun suatu skema untuk
mengklasifikasikan

hutan

tropika.

Metode

Holdrige

menunjukan bioma dengan jumlah yang lebih besar pada
lintang yang rendah dan hal ini mungkin yang dapat
menyebabkan keanekaragaman regional yang lebih di dareah
tropika (Desmukh, 1992).
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Keanakaragaman

dan

penyebaran

formasi

hutan

merupakan suatu fungsi dari tiga fakor utama yaitu curah
hujan, tanah dan ketinggian. Iklim yang dimiliki kepulauan
Indonesia

adalah

iklim

maritim

tropik

yang

sangat

dipengaruhi Samudra Hindia di bagian barat Samudra Pasifik
di sebelah Timur dan Utara. Keadaan tanah lebih banyak
mempengaruhi tegakan vegetasi pada tingkat lokal. Sifat fisik
dan kimia yang dimiliki suatu jenis tanah sangat bergantung
dari sifat bahan induk, iklim lokal dan fungsi waktu
(Pramono, 1992).
2.

Hutan Pegunungan
Hutan bervariasi komposisi jenis-jenisnya dari suatu
benua ke benua lain sebagai akibat dari isolasi geografi yang
berlangsung dengan waktu yang lama, tetapi hutan pada iklim
yang serupa mempunyai struktur yang sama diseluruh area
tropika. Hutan dapat dipecah menjadi beberapa tipe, yaitu
tipe elavasi rendah dan elevasi tinggi (Desmukh, 1986).
Wilayah hutan hujan tropis dapat dibagi menjadi tiga zona
atau wilayah berdasarkan ketinggian tempat atau lokasi dari
permukaan laut sebagai berikut :
a. Zona 1 dinamakan hutan hujan, karena letak hutan
tersebut terdapat pada ketinggian 0-1000 meter dari
permukaan laut. Penyebarannya meliputi pulau
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Sumatera, Kalimantan,

Nusa Tenggara, Papua,

Sulawesi dan beberapa di pulau Maluku.
b. Zona 2 dinamakan hutan hujan tengah, karena
terletak pada daerah yang memiliki ketinggian 10003300 meter diatas permukaan laut. Penyebarannya
meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Aceh
dan Sumatera Utara.
c. Zona 3 dinamakan hutan hujan atas, karena letak
hutan hujan tersebut berada pada ketinggian 33004100 meter diatas permukaan laut. Penyebaran hutan
ini hanya berada di Papua dan di sebagian Indonesia
bagian barat. Pada ekosistem hutan di Papua memiliki
spesies pohon konfier atau pohon berdaun jarum
(Indrianto, 2006).
Ditinjau dari zona ketinggian, gunung Andong termasuk
dalam hutan hujan tengah karena memiliki ketinggian ±1726
meter diatas permukaan laut. Di hutan pegunungan terdapat
zona-zona vegetasi tersebut dengan jenis dan struktur dan
penampilan yang berbeda. Zona tersebut dapat dikenali di
semua gunung di daerah tropis meskipun tidak ditentukan
oleh ketinggiannya saja. Di gunung yang rendah semua zona
vegetasi lebih sempit, sedangkan di gunung yang tinggi atau
bagian tengah suatu jajaran pegunungan, zona-zona tersebut
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dapat lebuh luas (Mac Kinnon et al, 2000). Di punggung
pegunungan pada ketinggian 900-1200 meter ekoton hutan
bagian bawah mulai ditemui dan berganti hutan pegunungan
pada 1500-2200 meter. Formasi hutan tersebut lebih banyak
ditumbuhi suku Fagaceae, Lauraceae dan Coniferae sehingga
mirip dengan vegetasi daerah berikilim sedang (Pramono,
1992).
C. Eksplorasi / Jelajah
Dalam menganalisis suatu penelitian diperlukan adanya teknik atau
metode yang harus dilakukan guna menunjang penganalisisan hasil
penelitian antara lain dengan menggunakan metode jelajah atau
eksplorasi. Eksplorasi merupakan pelacakan atau penjelajahan atau
dalam plasma nutfah tanaman dimaksudkan sebagai kegiatan mencari,
mengumpulkan dan meneliti jenis spesies tertentu untuk mengamankan
dari kepunahan. Eksplorasi dilengkapi dengan denah penjelajahan yang
menggambarkan tempat tujuan eksplorasi dan data paspor (memuat
nama daerah plasma nutfah, kondisi biogeografi dan ekologi).
Eksplorasi dilakukan dengan metode jelajah secara acak untuk
mengumpulkan data dari tiap kawasan jelajah, sehingga tiap kawasan
memiliki contoh yang bisa dijadikan sebagai pembanding dengan daerah
lainnya. Kawasan sampel ini dapat dibagi berdasarkan ketinggian lokasi,
berdasarkan tingkat kelembaban, tipe habitat dan yang lainnya.
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Metode eksplorasi dapat digunakan untuk melakukan inventarisasi
(baik tumbuhan maupun hewan). Inventarisasi, pengamatan dilakukan
pada setiap penjumpaan. Seperti setiap kali menjumpai anggrek, maka
pada saat itu dilakukan pengamatan populasi dan pengulangan
penjumpaan dihitung sebagai frekuensinya, persentase kelimpahan
dihitung dari penjumlahan persentase jumlah individu dan frekuensi
keterdapatannya. Contoh variabel yang sering digunakan dalam
penelitian dengan metode ini :
1. Jenis : menerangkan nama spesies
2. Ciri/morfologi : menerangkan ciri yang tampak pada spesies yang
dijadikan objek (daun, bunga, batang, warna, bentuk jejak,
bentuk paruh dan yang lainnya).
3. Jumlah : jumlah jenis maupun individu
4. Kondisi habitat : menerangkan keadaan yang terjadi pada habitat
tersebut (semak belukar, berair, rawa, tajuk dan yang lainnya).
5. Kelembaban, suhu, pH, intensitas cahaya dan yang lainnya.
Eksplorasi dilakukan dengan cara eksploratif. Untuk melihat
dominasi suatu individu yang berada dalam suatu kawasan tertentu
(Arief, 1994).
D. Tumbuhan Spermatophyta
Spermatophyta merupakan tumbuhan sejati dan menghasilkan biji
untuk

perkembangbiakannya

(kormofita

berbiji)

sedang

alat

perkembangbiakannya tampak jelas dapat diamati sehingga disebut
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sebagai Phanerogamae. Tumbuhan berbiji meliputi semua tumbuhan
yang menghasilkan biji. Semua tumbuhan berbiji adalah heterospora,
yang berarti memiliki dua jenis sporangia berbeda. Megasporangia
menghasilkan megaspora yang akan menjadi gametofit betina, dan
mikrosporangia menghasilkan mikrospora yang akan menjadi gametofit
jantan. Megaspora terbentuk dalam megasporangium yang dilindungi
oleh integumen, yang secara keseluruhan struktur tersebut disebut
ovulum atau bakal biji. Perkembangan megaspora inilah yang akan
membentuk sel telur (ovum), jika ovum dibuahi oleh sel sperma maka
akan tumbuh menjadi zigot. Zigot berkembang menjadi embrio sporofit.
Keseluruhan bakal biji akhirnya berkembang membentuk biji. Dalam
sistem klasifikasi 5 kingdom, tumbuhan berbiji digolongkan menjadi
dua golongan, yaitu tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae) dan
tumbuhan berbiji tertutup (Angiospermae).
1. Tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae)
Ciri-ciri umum Tumbuhan berbiji terbuka dapat berupa perdu
atau pohon. Semua tumbuhan berbiji terbuka memiliki jaringan
pembuluh xilem dan floem. Tumbuhan berbiji terbuka, tumbuhan
paku dan tumbuhan berbiji tertutup merupakan kelompok tumbuhan
Tracheophyta, yaitu kelompok tumbuhan yang memiliki jaringan
pembuluh xilem dan floem. Yang membedakan tumbuhan ini
dengan tumbuhan berbiji terbuka adalah bakal bijinya terdapat di
luar permukaan megasporofilnya atau analoginya disebut sisik
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pendukung bakal biji, yang berkelompok menjadi strobilus berkayu
dan disebut runjung, kecuali pada tanaman pakis haji (Cycas
rumphii). Disebut tumbuhan biji terbuka karena bijinya tidak di
lindungi kulit buah. Alat perkembangbiakan tumbuhan berupa badan
yang di sebut strobilus (rujung). Strobilus jantan merupakan
kumpulan kantung-kantung sari yang berisi serbuk sari yang
mengandung sel sperma. Strobilus betina mengadung bakal biji yang
berisi sel telur. Bakal biji terbuka langsung di datangi oleh serbuk
sari yang terbawa angin. Batang utama lurus ke atas berkayu berkas
pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran dan memiliki kambium
umumnya

batang

memiliki

saluran

resin

bentuk

daun

bermacammacam, kaku dan mengandung berkas pengangkut sistem
akar tunggang cabang-cabang menyebar di dalam tanah.
2. Tumbuhan berbiji tertutup (Angiospermae)
a. Ciri-ciri umum Angiospermae memiliki bakal biji atau biji
berada di dalam struktur yang tertutup yang disebut daun buah
(carpela). Daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang
membentuk struktur pembiakan majemuk yang disebut bunga.
Pada umumnya tumbuhan berupa pohon, perdu, semak, liana,
atau herba. Di antara Angiospermae ada yang hidup tahunan ada
yang semusim, berumah satu atau berumah dua. Angiospermae
berarti biji diselubungi oleh suatu badan yang berasal dari daun
buah, yaitu bakal buah. Namun, sekarang tumbuhan ini disebut
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juga tumbuhan bunga yang merupakan anggota dari divisio
Anthophyta.
b. Angiospermae digolongkan dalam divisio

tunggal,

yaitu

Anthophyta (tumbuhan berbunga). Berdasarkan jumlah daun
lembaga (cotyledon) yang dimilikinya, tumbuhan bunga dibagi
menjadi

dua

kelas,

yaitu

satu/Monocotyledonae

tumbuhan

(monokotil)

biji
dan

berkeping
berkeping

dua/Dicotyledonae (dikotil).
-

Beberapa familia (suku) monokotil


Rumput-rumputan (Poaceae/Gramineae), tumbuhan
berupa terna atau semak, batang merayap dengan
rimpang di dalam tanah, ada juga batang yang tegak
lums. Daun seperti pita panjang bertulang sejajar,
bunga kecil. Contoh tumbuhan monokotil: jagung,
tebu, rumput-rumputan.



Liliaceae, tumbuhan ini berupa tanaman basah
dengan umbi lapis, berdaun tunggal. Contoh dari
suku ini adalah bawang merah, bawang putih, kucai,
lidah buaya, lilia putih.



Anggrek-angrekan (Orchidaceae). Beberapa contoh
dari suku ini adalah Brassocattleya (bastar antara
Brassocala dan Cattleya), dan Vandata (bastar antara

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19

vanda dan enantha), anggrek bulan, anggrek bambu,
dan anggrek kalajengking.


Pinang-pinangan

(Araceae

/

Palmae

)

Pada

umumnya tumbuhan palma berbatang tinggi besar,
tidak bercabang. Berakar serabut, daun besar
berbentuk menyirip atau kipas tumbuh di ujung
batang. Tangkai daun ke pangkal melebar menjadi
upih yang membalut batang. Bunga berkarang
membentuk mayanag di ketiak daun, dilindungi
seludang bunga. Kulit buahnya berlapis-lapis,
daging

bijinya

mengandung

lemak.

Contoh

tumbuhan dari suku ini adalah Pinang, Aren (enau),
Kelapa, Kelapa Sawit , Salak dan Sagu.


Temu-Temuan (Zingiberaceae) Tumbuhan terna
dengan rimpang yang menyerupai umbi. Batang di
atas tanah pendek, bunga tunggal atau majemuk,
kelopak dan mahkota yang dapat dibedakan. Daun
tunggal, lebar, tangkai, dan upih. Contoh dari suku
ini adalah tumbuhan Laos/ Lengkuas, Temu Lawak,
Kunyit, Jahe, Dan Kencur.



Pisang-pisangan (Musaceae) Tumbuhan berupa
terna besar, dan batang semu yang terdiri dari upih
daun yang balut-membalut, daun lebar, tulang tebal.
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Keseluruhan rangkaian bunga merupakan tandan
dengan bunga di bagian pangkal dan bunga jantan di
bagian ujung perbungaan.
-

Beberapa familia (suku) dari Dicotyledonae (Dikotil)


Terung-terungan (Solanaceae) Ciri khas terungterungan adalah bentuk bunga serupa bintang,
terompet atau corong. Contoh dari Solanaceae adalah
Cabai, Terung, Kecubung, Tomat Kentang dan
Kecubung Terung.



Cemara-cemaraan (Causarinaceae) Umumnya batang
berkayu,

cabang-cabang

muda

berwarna

hijau

berbuku-buku, daun tereduksi menjadi seperti selaput
kecil dan tersusun berkarang (penampilannya seperti
Coniferae). Bunga berkelamin tunggal, bunga betina
berbentuk bongkol pada cabang-cabang pendek,
tanpa hiasan bunga, bunga dilindungi daun pelindung
yang berkayu. Bunga jantan berupa benang sari
berbentuk bulir di ujung cabang muda. Semua
tumbuhan yang termasuk suku ini dikenal dengan
nama Cemara.


Beringin-Beringinan (Moraceae) Tumbuhan yang
termasuk famili ini terutama hidup di daerah panas,
biasanya berupa pohon yang bergetah, daun tunggal
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yang duduknya tersebar, daun penumpu melebar,
kadang-kadang memeluk batang. Bunga berkelamin
satu, bunga majemuk berbentuk bongkol, tongol atau
periuk. Buahnya buah semu majemuk. Contoh dari
moraceae adalah Karet, Beringin, Nangka, Keluwih,
Cempedak, dan Murbai untuk pemeliharaan ulat
sutra. Beringin Cempedak Sukun Murbei.


Sirih-sirihan (Piperaceae) Tumbuhan berbentuk terna,
berkayu, sering kali memanjat dengan akar perekat,
daun tunggal duduk tersebar atau berkarang. Bunga
majemuk, bijinya mengandung minyak atsiri. Contoh
dari piperaceae adalah lada, Sirih dan Cabai Jawa .



Petai-petaian (Mimosaceae) Tumbuhan ini berupa
semak atau perdu, batang berduri, daun majemuk
menyirip ganda, bunga majemuk berbentuk bongkol,
dan buah polongan. Contoh dari mimosaceae adalah
Petai, jengkol, Sengon dan kaliandra.



Jambu

jambuan

(Myrtaceae)

tumbuhan

yang

termasuk Myrtaceae adalah pohon jambu biji, jambu
air, salam, jamblang, duwet, kayu putih dan cengkih.


Kapas-kapasan (Malvaceae) Tumbuhan ini berupa
terna atau perdu, dan tinggal bertepi rata atau
berlekuk, tulang daun menjari, bunga besar. Contoh
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dari malvaceae adalah

waru, kembang sepatu,

sadagori, dan palutan.


Kaktus-kaktusan (Cactaceae) tumbuhan ini memiliki
batang tuna, dan buah Bentuk batangnya tebal
berdaging, dan berair, disebut
tereduksi

menjadi

bulu/rambut.

sukulen.

Daun

Bunga

besar,

perhiasan bunga tak dapat dibedakan antara kelopak
dan mahkota.


Polong-polongan (Papilionaceae) Ciri khas tumbuhan
ini terletak pada mahkota bunganya yang berbentuk
kupu-kupu. Mahkota bunga terdiri atas 1 bendera, 2
sayap, dan tunas. Benang sari 10, berberkas 2, 1
bebas yang 9 lainnya tangkai sari berlekatan. Berbuah
polongan. Contohnya adalah kedelai, kacang hijau,
kacang tanah, penghasil minyak, kapri, buncis, orokorok (crotalarin).



Euphorbiaceae (tumbuhan jarak-jarakan), contohnya
Euphorbia tirucalli (patah tulang), Manihot utilisima
(ubi kayu), Hevea brassiliensis (karet, para).



Caesalpiniaceae. Contohnya adalah Caesalpinia
pulcherima (kembang merak), Tamarindus indica
(asam).
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Bombacaceae. Contohnya adalah Durio zibethinus
(durian), Ceiba pentandra (kapuk).



Rutaceae. Contohnya adalah Citrus nobilis (jeruk
keprok), Citrus aurantifolia (jeruk nipis).



Verbenaceae. Contohnya adalah Tectona grandis
(jati), Lantana camara (lantana).



Labiatae.

Contohnya

adalah

Coleus

tuberotus

(kentang hitam). L


Convolvulaceae. Contohnya adalah Ipomoea batatas
(ketela rambat), Ipomoea reptans (kangkung).



Apocynaceae. Contohnya adalah Plumeria acuminata
(kemboja), Alamanda cathartica (alamanda).



Rubiaceae. Contohnya adalah Cinchona suecirubra
(kina),

Coffea

canephora

arabica

(kopi

(kopi

robusta),

arabica),

Morinda

Coffea
citrifolia

(mengkudu).
E. Tumbuhan Obat
Zuhud et al. dalam Abdiyani (2008) menyatakan bahwa tumbuhan
yang merupakan bahan baku obat tradisional tersebut tersebar di
seluruh wilayah Indonesia. Tumbuhan obat didefenisikan sebagai jenis
tumbuhan yang sebagian, seluruh tumbuhan tersebut digunakan sebagai
obat, bahan atau ramuan obat-obatan. Tumbuhan obat adalah seluruh
spesies tumbuhan yang diketahui atau dipercaya mempunyai khasiat
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obat. Ahli lain mengelompokkan tumbuhan berkhasiat obat menjadi
tiga kelompok, yaitu:
1. Tumbuhan obat tradisional merupakan spesies tumbuhan yang
diketahui atau dipercayai masyarakat memiliki khasiat obat
dan telah digunakan sebagai bahan baku obat tradisional.
2. Tumbuhan obat modern merupakan spesies tumbuhan yang
secara ilmiah telah dibuktikan mengandung senyawa atau
bahan bioaktif yang berkhasiat obat dan penggunaannya dapat
dipertanggungjawabkan secara medis.
3. Tumbuhan obat potensional merupakan spesies tumbuhan
yang diduga mengandung atau memiliki senyawa atau bahan
bioaktif

berkhasiat

obat

tetapi

belum

dibuktikan

penggunaannya secara ilmiah-medis sebagai obat.
Departemen
Indonesia

Kesehatan

seperti

yang

RI mendefenisikan
tercantum

dalam

SK

tumbuhan

obat

Menkes

No.

149/SK/Menkes/IV/1978, yaitu :
1) Tumbuhan atau bagian yang digunakan sebagai bahan obat
tradisional atau jamu
2) Tumbuhan atau bagian tumbuhan yang digunakan sebagai
bahan pemula bahan baku obat (prekursor)
3) Tumbuhan atau bagian tumbuhan yang diekstraksi dan
ekstrak tumbuhan tersebut digunakan sebagai obat.
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Tumbuhan 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 (Yuni et al., 2011).
Saat ini pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai
tumbuhan yang berkhasiat obat semakin berkembang. Masyarakat
mulai memahami bahwa penggunaan tumbuhan untuk obat sebenarnya
bisa sejajar dan saling mengisi dengan pengobatan modern. Sering,
penggunaan tumbuhan obat dengan berbagai alasan herbal dijadikan
pilihan pertama untuk pengobatan (Kusuma et al., 2005).
Tumbuhan

obat

mempunyai

hubungan

yang

erat

dengan

masyarakat, baik sebagai sumber mata pencaharian dan pendapatan
petani sekitar hutan maupun sebagai peluang yang menjanjikan banyak
pilihan usaha tani mulai dari pra sampai pasca budidaya (Sitepu dan
Sutigno, 2001). Rosita et al. dalam Zuhud et al. (1991) mendefinisikan
tumbuhan obat sebagai tumbuhan yang penggunaan utamanya untuk
keperluan obat-obatan dan belum dibudidayakan. Pengertian obatobatan

dalam

hal

ini

adalah

obat

tradisional

yang

daya

penyembuhannya belum dibuktikan secara medis, obat fitoterapi, dan
obat modern yang secara medis sudah diakui daya penyembuhannya.
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Tumbuhan obat juga dapat didefinisikan sebagai tumbuhan yang
menghasilkan satu atau lebih komponen aktif yang digunakan untuk
perawatan kesehatan atau pengobatan, karena dalam setiap tumbuhan
mengandung senyawa-senyawa efektif dan menghasilkan khasiat yang
berbeda sesuai dengan kegunaannya (Zuhud et al., 1991). Tumbuhan
obat adalah tumbuhan yang pada setiap bagiannya (daun, batang, atau
akar) mempunyai khasiat sebagai obat dan digunakan sebagai bahan
mentah dalam pembuatan obat modern atau obat tradisional. Istilah
tanaman digunakan untuk jenis yang sudah dibudidayakan, sedangkan
tumbuhan adalah jenis yang belum dibudidayakan. Tanaman obat
mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat, baik sebagai
sumber mata pencaharian dan penda- patan petani sekitar hutan maupun
seba- gai peluang yang menjanjikan banyak pilihan usaha tani mulai
dari pra sampai pasca budidaya (Sitepu dan Sutigno, 2001).
Peranan tanaman obat dalam pengembangan hutan tanaman juga
menghasilkan keuntungan majemuk meliputi :
1) keberhasilan pengelolaan hutan tanaman melalui penyediaan
sumber pendapatan yang berkelanjutan,
2) penyedia- an lapangan kerja,
3) peningkatan pendapatan dan kesejahteraan,
4) peningkatan pendapatan asli daerah,
5) pengem- bangan usaha regional
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F. Fitokimia
Fitokimia adalah senyawa organik yang dibentuk dan disimpan
oleh tumbuhan, yaitu senyawa yang berupa struktur kimia, biosintesis
dan hasil dari metabolisme tumbuhan itu sendiri. Fitokimia atau dapat
disebut dengan fitronutrien dapat diturunkan dari sumber tumbuhan,
termasuk sayuran dan buah-buahan. Fitokimia merupakan zat kimia
alami yang terdapat di dalam tumbuhan dan dapat memberikan rasa,
aroma atau warna pada suatu tumbuhan. Fitokimia tidak termasuk
dalam zat gizi karena bukan merupakan karbohidrat, protein, lemak,
vitamin, mineral maupun air.
Fitokimia digunakan untuk merujuk pada senyawa yang ditemukan
pada tumbuhan yang tidak dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh, tapi
memiliki efek yang menguntungkan bagi kesehatan atau memiliki peran
aktif bagi pencegahan penyakit. Secara garis besar fitokimia dapat
diklasifikasikan menurut struktur kimianya sebagai berikut :
a. Fitokimia karotenoid
Fitokimia karotenoid banyak terdapat pada tumbuhan
bewarna kuning-jingga. Beberapa penelitian mengungkapkan
bahwa zat karotenoid dapat mencegah kanker, sebgai
antioksidan dan dapat meningkatkan system imun tubuh.
b. Fitokimia fitosterol
Fitokimia fitosterol banyak ditemukan pada biji-bijian dan
hanya sekitar 5% dari fitosterol yang dapat diserap oleh usus
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dari makanan yang dikonsumsi. Penelitian mengungkapkan
bahwa fitosterol dapat menurunkan kolesterol dan anti kanker.
c. Fitokimia saponin
Fitokimia saponin banyak terdapat pada kacang-kacangan
dan daun-daunan. Penelitian mengungkapkan bahwa saponin
dapat

digunkan

sebagai

anti

kanker,

anti

mikroba,

meningkatkan sistem imun dan dapat menurunkan kolesterol.
d. Fitokimia glukosinolat
Fitokimia glukosinolat banyak terdapat pada sayuran seperti
pada kol dan brokoli. Dalam glukosinolat terdapat senyawa lain
yaitu isothiosinat dan idol. Penelitian menunjukan bahwa
glukosinolat bersifat anti mikroba, anti kanker dan menurunkan
kolesterol.
e. Fitokimia polifenol
Fitokimia polifenol banyak terdapat pada tumbuhan hijau.
Penelitian menunjukan bahwa polifenol dapat mengatur kadar
gula darah, sebagai anti kanker, antioksidan, anti mikroba,
antiinflamasi. Dalam polifenol terkandung senyawa lain yaitu
asam fenol dan flavonoid.
f. Fitokimia inhibitor protease
Fitokimia inhibitor protease merupakan fitokimia yang
banyak terdapat pada biji-bijian seperti pada padi-padian dan
gandum yang dapat membantu kerja enzim dalam sistem
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pencernaan manusia. Penelitian menunjukan bahwa fitokimia
inhibitor protease dapat sebagai antioksidan, mencegah kanker
dan mengatur gula darah.
g. Fitokimia monoterpen
Fitokimia monoterpen banyak terdapat pada tanaman
beraroma khas seperti mentol, biji jintan, seledri, rempahrempah dan sari jeruk. Penelitian menunjukkan bahwa fitokimia
monoterpen dapat sebagai pencegah kanker dan antioksida.
h. Fitokimia fitoestrogen
Fitokimia fitostrogen terdapat pada kedelai. Fitokimia ini
memiliki

aktifitas

seperti

hormon

estrogen.

Penelitian

menunjukkan bahwa fitokimia fotostrogen dapat sebagai
penurun kadar kolesterol dan meningkatkan HDL kolesterol
(kolesterol baik).
i. Fitokimia sulfida
Fitokimia sulfida banyak ditemukan pada bawang-bawangan.
Penelitian menunjukkan bahwa fitokimia sulfida dapat sebagi
anti kanker, antioksidan, anti mikoroba, meningkatkan imun,
anti radang, mengatur tekanan darah dan menurunkan
kolesterol.
j. Fitokimia asam fitat
Fitokimia asam fitat terdapat pada kacang polong dan gandum.
Penelitian menunjukkan bahwa fitokimia asam fitat dapat
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sebgai antioksidan, meningkatkan zat karsinogen dan mengatur
kadar gula dalam darah.
G. Pemanfaatan Tumbuhan Obat
Indonesia umumnya mempunyai adat istiadat dan budaya yang
sangat beragam. Keanekaragaman etniknya menyebabkan beberapa
masyarakatnya

masih

menggunakan

obat

tradisional

dengan

memanfaatkan alam sekitarnya terutama yang hidup di pedalaman dan
terasing. Penggunaan obat tradisional tersebut, pada prinsipnya
bertujuan untuk memelihara kesehatan dan menjaga kebugaran,
pencegahan penyakit, obat pengganti atau pendamping obat medik dan
memulihkan kesehatan (Supandiman et al., 2000).
Masyarakat Indonesia sudah mengenal obat dari jaman dahulu,
khususnya

obat

yang

berasal

dari

tumbuh-tumbuhan.

Seiring

meningkatnya pengetahuan jenis penyakit, semakin meningkat juga
pengetahuan tentang pemanfaatan tumbuhan untuk obat-obatan, namun
demikian sering terjadi pemanfaatan yang dilakukan secara berlebihan
sehingga populasinya di alam semakin menurun (Zuhud et al dalam
Abdiyani 2008).
Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat sudah seumur dengan
peradaban manusia. Tumbuhan adalah gudang bahan kimia yang
memiliki sejuta manfaat termasuk untuk obat berbagai penyakit.
Kemampuan meracik tumbuhan berkhasiat obat dan jamu merupakan
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warisan turun menurun dan mengakar kuat di masyarakat. Kelebihan
dari pengobatan dengan menggunakan ramuan tumbuhan secara
tradisional tersebut ialah tidak adanya efek samping yang ditimbulkan
seperti yang terjadi pada pengobatan modern (Thomas dalam
Sistiawanti et al, 2010).
H. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang hampir serupa
dengan penelitian yang dilakukan. Di bawah ini ada beberapa penelitian
yang relevan yaitu:
Tabel 2.1 Penelitian relevan
No.

Judul

1.

Keanekaragaman Jenis
Tumbuhan Bawah
Berkhasiat Obat di
Dataran Tinggi Dieng
Identifikasi Tanaman
Obat-obatan yang
Dimanfaatkan oleh
Masyarakat Sekitar Hutan
Tabo-tabo
Pemanfatan Tumbuhan
Sebagai Obat Tradisional
di Desa Trunyan
Kecamatan Kintamani
Kabupaten Bangli

2.

3.

4.

5.

Pemanfaatan Tumbuhan
Secara Tradisional oleh
Masyarakat Lokal di Pulau
Wawoni, Sulawesi
Tenggara
Keanekaragaman
Tumbuhan Obat Yang
Digunakan dalam

Keterangan

Referensi

Metode analisis
dengan petak ukur
kuadran

Abdiyani,
2007

Tanaman obat
berhabitus pohon,
perdu, herba dan
liliana

Hamzari, 2007

Pemanfaatan
tumbuhan obat
sebagai bahan
penyembuh penyakit
gangguan saluran
kencing
Pemanfaatan
tumbuhan sebagai
bahan perawatan ibu
paska melahirkan

Ketut, 2012

Pengumpulan data
melalui wawancara
dengan informan

Riswan, 2008

Rahayu, 2006
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Pengobatan Tradisional
Masyarakat Lombok Barat

terpilih

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terkait dengan
keanekaragaman tumbuhan obat yang berada di sepanjang jalur
pendakian Gunung Andong, Desa Sawit, Kabupaten Magelang, Jawa
Tengah dengan menggunakan metode Jelajah atau Eksplorasi dengan
jarak 5 meter dari jalur pendakian. Analisis data yang dilakukan berupa
pencarian informasi terkait dengan kandungan fitokimia dari jenis
tumbuhan yang ditemukan berdasarkan literatur guna

untuk

mengetahui pemanfaatannya bagi masyarkat sekitar Gunung Andong,
Desa Sawit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
I. Kerangka Berfikir
Salah satu keanekaragaman yang dimiliki Indonesia adalah pada
spesies

tumbuh-tumbuhan.

Tumbuhan

yang

dimiliki

Indonesia

sangatlah beragam mulai dari tumbuhan tingkat rendah sampai ke
tingkat tinggi. Salah satu golongan tumbuhan yang dimiliki Indonesia
adalah tumbuhan obat atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan herbal.
Keanekargaman spesies tumbuhan obat yang beraneka ragam spesies,
habitus dan khasiatnya mempunyai peluang besar bagi masyarakat guna
memberi kontribusi bagi pembangunan dan pengembangan hutan.
Sebagian tumbuhan herbal atau tumbuhan obat yang dimiliki oleh
Indonesia terdapat di area hutan gunung Andong, Dusun Sawit,
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
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Untuk mengetahui berbagai keanekaragaman tumbuhan obat yang
terdapat di area hutan gunung Andong, Dusun Sawit, Kabupaten
Magelang,

Jawa

Tengah,

maka

perlu

adanya

identifikasi

keanekaragaman tumbuhan obat di area tersebut. Adapun kerangka
berfikir dalam mengidentifikasi keanekaragaman tumbuhan obat :

Kondisi Awal Gunung Andong

Studi Literatur

Keanekaragaman Mahkluk Hidup di
Gunung Andong

Biodiversitas

Tumbuhan
fitokimia

Spesies

Manfaat

Tumbuhan obat

Gambar 2.1 Kerangka berfikir
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J. Hipotesis
1. Keanekaragaman tumbuhan obat yang terdapat pada jalur
pendakian Gunung Andong, Dusun Sawit, Kabupaten Magelang,
Jawa Tengah terdiri dari tumbuhan Spermatophyta dengan
perawakan berupa pohon, perdu dan semak.
2. Berdasarkan potensi fitokimia yang telah diketahui, tumbuhan
obat yang ditemukan dapat dimanfaatkan sebagai obat penyakit
ringan maupun berat oleh masyarakat sekitar Gunung Andong,
Dusun Sawit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian eksploratif dan kualitatif serta dengan penyajian data
desktiptif. Metode penyajian data deskriptif merupakan bentuk metode
penelitian yang ditujukan untuk pembuatan deskripsi atau memberi
gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai kebenaran
atau fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang
diselidiki atau diteliti (Nazir, 2005). Penelitian deskriptif eksploratif
bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena, dalam
penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi
hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan
(Arikunto, 2002). Penelitian yang dilakukan adalah studi yang berkaitan
dengan keanekaragaman spesies tumbuh-tumbuhan khususnya pada
spesies tumbuhan obat-obatan sebagai penyusun vegetasi pada jalur
pendakian Gunung Andong, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
Variabel penelitian terdiri dari satu variabel yaitu variabel utama.
Variabel utama terdiri atas berbagai spesies penyusun vegetasi hutan
khususnya tumbuhan obat-obatan yang tumbuh di sepanjang jalur
pendakian Gunung Andong Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
mencakup morfologi dan ekologi dari masing-masing spesies
tumbuhan. Morfologi adalah salah satu informasi yang digunakan untuk
35
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pembuatan deskripsi spesies tumbuhan terkait, sedangkan variabel
pendukung meliputi keadaan umum dari lokasi penelitian. Data
pendukung yang digunakan sebagai bahan deskripsi adalah keadaan
umum lokasi penelitian (ketinggian dan titik koordinat), dan faktor
abiotik yang mempengaruhi tumbuhnya spesies yang ditemukan.
B. Batasan Penelitian
a. Objek
Objek dalam penelitian ini adalah spesies tumbuhan yang
tergolong dalam obat-obatan yang berada di kawasan jalur
pendakian Gunung Andong Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Objek yang diteliti adalah tumbuhan Spermatophyta yang berupa
semak, perdu dan pohon.

Gambar 3.1 Objek yang akan diteliti berupa pohon, perdu dan semak
yang tergolong dalam tumbuhan Spermatophyta (Ami,
2014)
b.

Deskripsi Lokasi
Penelitian dilakukan di sepanjang jalur pendakian Gunung
Andong Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dengan ketinggian 1726
meter di atas permukaan laut (mdpl) melalui wilayah Dusun Sawit
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sampai menuju puncak Gunung Andong. Gunung Andong adalah
Gunung bertipe perisai yang berada pada titik koordinat 7º23’LS
110º22’ BT serta merupakan salah satu dari beberapa Gunung yang
mengelilingi Kota Magelang, berdampingan dengan Gunung
Telomoyo yang berada di perbatasan wilayah Salatiga, Semarang
dan Magelang (Parno, 2015)
Gunung Andong memiliki dua puncak dan sebagian besar
Gunung tersusun dari batuan berupa batuan breksi vulkanik dengan
fragmen andesit. Batuannya keras dan bersifat stabil terhadap
pelapukan, batuan tersebut berwarna merah kecoklatan dan coklat
abu-abu. Gunung Andong ini pernah mengalami kebakaran sebanyak
2 kali dalam satu tahun, yaitu pada tanggal 5 Mei 2015 dan pada
tanggal 15 September 2015 yang mampu menghanguskan hutan
pada Gunung Andong tersebut

seluas

7,5 hektar

(Sistem

Kebencanaan Kabupaten Magelang, 2015).

Gambar 3.2 Lokasi penelitian di Gunung Andong, Kab. Magelang,
Jawa Tengah melalui jalur pendakian Dusun Sawit
(Basecamp Taruna Jaya Giri)
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c. Metode
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan
metode jelajah. Metode jelajah adalah metode pengamatan dengan
mengeksplor suatu tempat guna untuk menemukan suatu benda atau
organisme tertentu yang nantinya akan dijabarkan dalam bentuk
deskriptif guna memberi gambaran secara sistematis, faktual dan
akurat mengenai kebenaran atau fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Puspita, 2004).
C. Alat dan Bahan
Alat-alat yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini yaitu :
Global Positioning System (GPS), rol meter, pasak, soil tester,
higrometer, termometer, kaca pembesar, pinset, pisau, gunting bunga,
tranplanter (sekop kecil), herbarium kit (papan kayu/anyaman bambu,
koran, tali karet dan karton/kardus), kamera digital, pensil, papan
lapangan, buku catatan dan penggaris.
D. Cara Kerja
Penelitian ini dilaksanakan di Gunung Andong yang terletak di
Dusun Sawit, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah guna
pengambilan spesimen, sedangkan proses identifikasi tumbuhan
dilakukan di Laboratorium Biologi Universitas Sanata Dharma. Jalur
yang digunakan untuk penelitian adalah jalur pendakian dari Dusun
Sawit sampai menuju puncak Gunung Andong. Penelitian ini dilakukan
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selama 2 bulan yaitu April-Mei 2016. Penelitian ini dibagi menjadi
beberapa tahap yaitu:
1.

Pengumpulan Data dan Pengambilan Spesimen
Sebelum pengumpulan data dan pengambilan spesimen
dilakukan studi literature terlebih dahulu. Selanjutnya data
lapangan diperoleh dengan mengumpulkan spesimen tumbuhan
untuk dibuat herbarium. Langkah yang harus dilakukan yaitu,
pencarian spesimen di sisi kiri dan kanan jalur pendakian Gunung
Andong dengan jarak 5 meter menggunakan rol meter. Setelah
menemukan spesimen, foto spesimen diambil, kemudian data
ekologi diambil yang berupa suhu lingkungan yang diukur dengan
termometer, pengukuran pH tanah dengan soil tester, dan
pengukuran kelembaban udara dengan higrometer pada tempat
ditemukannya spesimen. Setelah itu hasil pengukuran tersebut
dicatat sebagai hasil data lapangan. Selain data tersebut nama lokal
tumbuhan yang ditemukan dapat dicatat. Kemudian setelah data
dicatat spesimen tumbuhan tersebut dibuat herbarium kering.
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a

b

c

d

e

f

Gambar 3.3 pengumpulan data ekologi. Pengukuran jarak 5 m dari jalur
pendakian (a), pengukuran suhu (b), pengukuran
kelembaban (c), pengukuran pH tanah (d), pencatatan data
lapangan (e) dan pengambilan spesimen (f)
2.

Pembuatan Herbarium Kering dan Identifikasi Tumbuhan
a. Pembuatan Herbarium Kering
Spesimen yang telah diambil berupa tumbuhan utuh dari
bunga, daun, buah, batang dan akar apabila spesimen tersebut
memungkinkan untuk dikoleksi dengan pertimbangan ukuran
spesimen. Jika spesimen berukuran besar atau berupa pohon
dapat diambil sebagian dari spesimen tersebut berupa daun,
bunga, buah, ranting dan kulit batang sebagai perwakilan dari
spesimen tersebut. Setelah spesimen didapatkan dari lapangan,
tumbuhan diawetkan menjadi herbarium kering. Jika spesimen
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yang didapatkan memiliki ukuran yang lebih besar dari papan
yang telah disediakan, maka spesimen yang didapatkan dapat
ditekuk menyerupai huruf V, N atau M. Setelah spesimen
diambil dari habitatnya, dilakukan pengepresan pada spesimen
tersebut dengan diletakkannya pada koran bagian bawah
spesimen yang sudah disiapkan. Lalu setelah itu spesimen
tersebut diberi etiket gantung yang bertuliskan kode lokasi, kode
spesimen dan tanggal pengambilan spesimen. Etiket gantung
tersebut dapat diikatkan pada bagian batang dari spesimen.
Kemudian spesimen tersebut ditutup kembali dengan koran di
bagian atas spesimen. Langkah berikutnya spesimen tersebut
kemudian dipres menggunakan papan kayu yang dikaitkan
dengan tali karet agar spesimen tersebut dapat dipres dengan
baik. Dalam proses pengeringan, spesimen didiamkan selama 1
minggu sampai mengering. Selama pengeringan, koran yang
digunakan sebagai alas atau penutup spesimen dapat diganti
secara berkala. Pengeringan spesimen dilakukan dengan
digantung pada tempat kering dan di bawah cahaya lampu guna
membantu mengurangi kelembaban spesimen sehingga dapat
terhindar dari kerusakan yang dapat disebabkan oleh jamur atau
mikroorganisme perusak lainnya sampai tahap pengeringan
menjadi maksimal.
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b

a

c

Gambar 3.4 Spesimen yang telah diambil dari lapangan yang akan
dijadikan herbarium dan diberi label gantung (a),
herbarium kit dan herbarium yang telah kering (c)
b. Identifikasi dan Pembuatan Deskripsi Morfologi
Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah spesimen yang
sudah didapatkan tersebut diidentifikasi berdasarkan morfologi
daun, batang, bunga dan buah. Untuk mengidentifikasi spesimen
digunakan buku acuan yaitu Flora of Java (Backer, 1985),
sedangkan untuk membantu memahami terminologi dalam
morfologi tumbuhan tersebut digunakan buku Morfologi
Tumbuhan

(Tjitrosoepomo,1988).

Setelah

itu

deskripsi

spesimen dibuat berdasarkan hasil pengamatan karakteristik dari
morfologinya.
E. Analisis Data
Data yang dikumpulkan tergolong dalam data kualitatif yang
berupa nama spesies dan deskripsi morfologinya. Tumbuhan yang telah
diketahui nama spesies digolongkan sesuai dengan familia dan
habitusnya. Apabila menjumpai atau mendapatkan tumbuhan yang
belum diketahui atau tidak memiliki potensi sebagai bahan pengobatan
maka tumbuhan tersebut tidak dimasukan dalam hasil penelitian ini.
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Data yang telah diperoleh kemudian diolah secara tabulasi dan
hasilnya disajikan dalam bentuk tabel. Dari berbagai spesies yang
ditemukan selanjutnya dianalisa manfaat dan kandungan fitokimianya
berdasarkan buku Tumbuhan Obat dan Khasiatnya (Hariana, 2004) dan
Atlas Tumbuhan Obat Indonesia (Dalimartha, 2000), dan 100 Plus
Herbal Indonesia (Trubus, 2010), Buku Pintar Tanaman Obat
(Agromedia, 2008), Tanaman Obat Tradisional (Thomas, 1989).
F. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian Dalam Pembelajaran
Penelitian yang dilakukan akan dimanfaatkan dalam pembelajaran
tingkat

Sekolah

Menengah

Keanekaragaman Hayati kelas X.

Pertama

(SMA)

pada

materi
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Keanekaragaman Tumbuhan Obat
Hasil pengumpulan data spesies tumbuhan obat yang telah
ditemukan di sepanjang jalur pendakian Gunung Andong memiliki
parameter fisik dan kimia yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan
atau daerah tumbuh tumbuhan yang ditemukan, parameter tersebut
dapat menunjukkan bahwa tumbuhan obat dapat tumbuh pada
lingkungan yang telah diukur pada lokasi penemuan tumbuhan obat.
Tumbuhan obat yang ditemukan sebanyak 40 spesies dari 26 familia
yaitu

Asteraceae,

Apiaceae,

Portulacaceae,

Brassicaceae,

Balsaminaceae, Melastomataceae, Caryophyllaceae, Euphorbiaceae,
Acanthaceae, Oleraceae, Amaranthaceae, Campanulaceae, Labilatae,
Rubiaceae, Gramineae, Liliaceae, Malvaceae, Theaceae, Verbenaceae,
Mrytaceae, Phyllanthaceae, Lauraceae, Mimosaceae, Moraceae,
Plantaginaceae dan Camelliaceae. Jumlah tumbuhan obat yang
ditemukan dengan perawakan semak adalah 24 spesies, perdu 7 spesies
dan pohon 8 spesies. Berikut merupakan keanekaragaman spesies
tumbuhan obat yang ditemukan di Gunung Andong, Dusun Sawit,
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah deskripsi spesies dapat dilihat pada
Lampiran 2 :

44
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Tabel 4.1. Keanekaragaman spesies tumbuhan obat di Gunung Andong,
Dusun Sawit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
No.
1.

Familia
Apiaceae /
Umbelliferae

2.

Asteraceae /
Compositae

3.

Acanthaceae

4.

Amaranthaceae

5.
No.
6.
7.
8.
9.

Balsaminaceae
Familia
Brassicaceae
Camelliaceae
Campanulaceae
Caryophyllaceae

10.

Euphorbiaceae

11.
12.
13.

Gramineae
Jasminaceae /
Oleraceae
Labilatae

Nama Ilmiah
Centella asiatica (L.) Urb.
Foeniculum vulgare Mill.

Phylanthus urinaria L.
Imperata cylindrical Beauv.

Nama Lokal
Pegagan
Adas
Semanggi
gunung
Bandotan
Sawi langit
Baru cina
Urang-aring
Umyung
Sengkedan
Jombang
Gandarusa
Jarong
Bayam duri
Pacar air
Nama Lokal
Sawi tanah
Puspa
Ki tolod
Cemplonan
Antinganting
Meniran
Alang-alang

Jasminum sambac (L.) Ait.

Melati

Coleus scutellarioides (L.) Benth.

Iler
Manis
jangan
Kayu manis
cina
Alpukat
Andong
Sidaguri
Senggani
Petai cina
Lo/Kluwing
/awar-awar
Jambu biji
Katuk
Daun

Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
Ageratum conyzoides L.
Vernonia cinerea (L.) Less.
Artemisia vulgaris L.
Eclipta alba (L.) Hassk.
Gynura aurantiaca D. C.
Heliotropium indicum L.
Taraxacum officinale Wiggers.
Justicia gendarussa Burm.F.
Achyranthes aspera L.
Amaranthus spinousus L.
Impatiens balsamina L.
Nama Ilmiah
Nasturtium montanum Wall.
Schima wallichii Choisy.
Isotoma longiflora (L.) C. Presl.
Drymaria cordata (L.) Willd. ex J.
Acalypha australis L.

Cinnamomum verum J.S. Presl.
14.

Lauraceae

15.
16.
17.
18.

Liliaceae
Malvaceae
Melastomataceae
Mimosaceae

Persea gratissima Gaertn.
Cordyline fruticosa (L.) A.Chev.
Sida rhombifolia L.
Melastoma candidum D. Don.
Leucaena leucocephala Lmk. De Wit.

19.

Moraceae

Ficus septic Burm.F.

20.
21.
22.

Mrytaceae
Phyllanthaceae
Plantaginaceae

Psidium guajava L.
Sauropus adrogynus (L.) Merr.
Plantago mayor L.

Cinnamomum burmanni Nees ex Bl.
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23.

Portulacaceae

24.

Rubiaceae

sendok
Krokot
Kina
Kopi
robusta
Rumput
mutiara
Teh
Tembelekan

Portulaca oleracea L.
Cinchona ledgeriana Moens.
Coffea arabica L.
Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.

25.
26.

Theaceae
Verbenaceae

Cammelia sinensis (L.)Kuntze.
Lantana camara L.

Tumbuhan obat yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan
tumbuhan yang tergolong dalam divisio Spermatophyta atau dapat
disebut

dengan

tumbuhan

yang

menghasilkan

biji

untuk

perkembangbiakannya. Tumbuhan yang telah ditemukan tersebut
selanjutnya dikelompokan berdasarkan perawakan :
a. Pohon
Spesies

tumbuhan

dikelompokkan

dalam

dari

hasil

perawakan

penelitian
ini

yang

adalah

dapat

Cinchona

ledgeriana,Cinnamomum verum,Cinnamomum burmanni, Coffea
arabica , Ficus septic, Leucaena leucocephala, Persea graissima
dan Schima wallichii. Menurut Rahimah (2014), spesies-spesies
tersebut dapat digolongkan sebagai tumbuhan pohon karena
berdasarkan ciri yang tampak pada spesies tersebut memiliki
tinggi dewasa lebih dari 5 m, batang tunggal, berkayu dengan
bertekstur batang keras, bercabang banyak dan merupakan
tumbuhan lengkap yaitu memiliki daun, batang, ranting, akar dan
bunga.
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b. Perdu
Spesies tumbuhan yang dapat dikelompokan dalam perawakan
ini adalah Cordyline fruticosa, Sida rhombifolia, Cammelia
sinensis,

Lantana camara,

Psidium guajava,

Sauropus

adrogynus dan Heliotropium indicum. Spesies-spesies tersebut
menurut Saeffuloh (2011) dapat digolongkan dalam tumbuhan
perdu karena memiliki ciri tampak yaitu tinggi dewasa kurang
dari 5 m, batang berkayu pendek yang dapat menopang bagianbagian tumbuhan, memiliki ukuran lingkar batang yang tidak
besar, tumbuhan umumnya berakar tunggang dan hidup
bergerombol.
c. Semak
Spesies tumbuhan yang dapat dikelompokan dalam perawakan
ini adalah Ageratum conyzoides, Portulaca oleracea, Foeniculum
vulgare, Vernonia cinerea, Nasturtium montanum, Centella
asiatica, Impatiens balsamina, Melastoma candidum, Taraxacum
officinale, Gynura aurantiaca, Eclipta alba, Artemisia vulgaris,
Drymaria cordata, Plantago mayor, Phylanthus urinaria, Justicia
gendarussa, Jasminum sambac,

Acalypha australis dan

Amaranthus spinousus. Spesies-spesies yang telah ditemukan
tersebut menurut Aprak (2012) dapat digolongkan menjadi
tumbuhan semak karena memiliki ciri-ciri memiliki tinggi dewasa
kurang dari 1 m, batang berkayu dan bercabang banyak, batang
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bertekstur lembut dan berwarna hijau, cabang ranting dan
daunnya tumbuh bergerombol.
b

a

c

Gambar 4.1 Tumbuhan berhabitus Pohon (a), tumbuhan berhabitus perdu
(b) dan tumbuhan berhabitus semak (c)
Pengelompokan

tumbuhan

obat

dapat

berdasarkan

dengan

familianya. Pengelompokan tersebut meliputi :
 Pada familia Asteraceae ditemukan sebanyak 7 spesies tumbuhan
obat yaitu, Ageratum conyzoides,Vernonia cinerea, Artemisia
vulgaris, Eclipta alba, Gynura aurantiaca, Heliotropium indicum
dan Taraxacum officinale. Spesies ini dapat dimasukkan dalam
familia Asteraceae karenatumbuhan tersebut mempunyai bunga
majemuk berbentuk corymbus. Perbedaan yang tampak pada
Ageratum conyzoides dan Vernonia cinerea adalah terletak pada
ukuran bunga dan daun. Bunga dari Vernonia cinerea berukuran
lebih kecil dari Ageratum conyzoides, serta warna dari bunga
Vernonia cinerea pada umumnya berwarna ungu atau merah
muda pekat sedangkan pada bunga Ageratum conyzoides pada
umumnyaberwarna putih atau putih keunguan. Selain itu daun
dari Ageratum conyzoides memiliki trikoma yang lebih banyak
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dari yang terdapat pada daun Vernonia cinerea. Hal tersebut
dibenarkan menurut Yohana dan Novita (2009).

a
b
Gmbar 4.2. Vernonia cinerea (a) dan Ageratum conyzoides (b)
 Pada familiaUmbelliferae atau Apiaceae ditemukan 3 spesies
tumbuhan obat yaitu Centella asiatica, Foeniculum vulgare,
Hydrocotyle

sibthorpioides.

Spesies-spesies

tersebut

dapat

digolongkan dalam familia Apiaceae karena memiliki ciri-ciri
tampak yaitu merupakan tumbuhan aromatik, batang berongga,
daun majemuk ganda, pangkal tangkai melebar dan bunga
majemuk payung. Perbedaan yang tampak dari tumbuhan yang
ditemukan terlihat dari daun yang berukuran lebih besar dan tepi
daun lebih bergerigi dari pada yang terdapat padaHydrocotyle
sibthorpioides.Hal tersebut dibenarkan menurut Yohana dan
Novita (2009).
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a

b

Gambar 4.3. Centella asiatica (a) dan Hydrocotyle sibthorpioides (b)
 Pada familia Portulacaceae ditemukan satu spesies tanaman obat
yaitu

Portulaca

oleracea.Spesies-spesies

tersebut

dapat

digolongkan dalam familia Portulacaceae karena memiliki ciri
tampak yaitumerupakan tumbuhan basah, daunnya tunggal dan
sering berdaging dengan letak duduk daunnya berhadapan,
tersebar atau roset, bunga tunggal. Hal tersebut di benarkan
menurut Azwar (2010).
 Pada familia Brassicaceaeatau suku kubis-kubisan (Cruciferae)
ditemukan satu spesies tumbuhan obat yaitu Nasturtium
montanum. spesies-spesies

ini dapat termasuk dalam familia

Brassicaceae karena memiliki ciri tampak daun tunggal atau
majemuk, daun duduk tersebar, bunga banci berbentuk tandan
pada ujung batang, buah berupa lobak (siliqua) dan biji tanpa
endosperm. Selain itu familia ini terdiri dari tumbuhan berjenis
sayuran. Hal tersebut dibenarkan menurut Yohana dan Novita
(2009) dan Basahona (2010).
 Pada familia Balsaminaceae ditemukan sebanyak satu spesies
tumbuhan obat yaitu Impatiens balsamin. Spesies ini dapat
digolongkan dalam familia Balsaminaceae karena memiliki
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beberapa ciri tampak yaitu berbatang basah (sekulen), daun
tunggal dengan duduk tersebar atau berhadapan tanpa daun
penumpu, bunga berwarna cerah dan buah kendaga tanpa
endosperm. Ciri-ciri yang tampak dan penggolongan tersebut
dibenarkan menurut Yohana dan Yovita (2009).
 Pada familia Melastomataceae ditemukan satu spesies tumbuhan
obat yaitu Melastoma candidum. Spesies tersebut dapat
digolongkan dalam familia Melastomataceae karena memiliki ciri
tampak yaitu berbatang silinder termasuk dalam golongan semak
dengan tinggi batang dewasa mencapai 1,5 meter. Permukaan
daun kasar dengan ujung daun meruncing dengan tangkai daun
berwarna hijau kemerahan. Bunga berwarna keunguan, bunga
bergerombol dan di permukaan bagian bunga ditumbuhi rambut
pendek dan kaku (strigose). Buah pada familia ini berbentuk
kapsul berwarna kemerahan serta biji dilindungi oleh plasenta.
Ciri tampak dan penggolongan tersebut telah dibenarkan menurut
Eka, dkk. (2010).
 Pada familia Plantaginaceae ditemukan satu tumbuhan obat yaitu
Plantago

mayor.

Spesies

tumbuhan

obat

tersebut

dapat

digolongkan dalam familia Plantaginaceae karena memiliki ciri
tampak yaitu tergolong dalam habitus terna atau semak, daun
berupa sparsa atau roset akar, daun tunggal tanpa spatula, buah
kendaga yang dapat membuka secara melintang, buah bertekstur
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keras dan biji berendosperm, serta bunga berupa inflores, bulir
atau terpisah. Ciri tampak dan penggolongan tersebut dibenarkan
menurut Yohana dan Yovita (2009),
 Pada familia Euphorbiaceaeditemukan 2 spesies tumbuhan obat
yaitu Acalypha australis dan Phylanthus urinaria. spesies ini
dapat dimasukkan dalam familia Euphorbiaceae karena memiliki
ciri tampak yaitu merupakan tumbuh-tumbuhan berkayu, daun
tunggal atau majemuk, duduknya tersebar atau berhadapan,
dengan daun-daun penumpu menyerupai kelenjar-kelenjar, bunga
berkelamin tunggal berumah satu atau 2, dengan bentuk susunan
yang beraneka ragam (tanpa hiasan bunga atau dengan hiasan
bunga) rangkap atau tunggal, dan berangkai bunga majemuk atau
berganda. Terdapat perbedaan yang tampak dimiliki oleh
Acalypha australis dan Phylanthus urinaria. Pada Acalypha
australis memiliki batang bercabang dengan garis memanjang
kasar, letak daun berselang-seling berbentuk bulat lonjong, ujung
dan pangkal daun meruncing, tepi daun bergerigi, bunga
berkelamin tunggal dan berumah satu berada di ketiak daun,
bunga kecil dalam rangkaian malai serta memiliki buah kecil
berwarna hijau. Pada Phylanthus urinaria memiliki batang bulat
dan basah berwarna merah atau hijau, daun majemuk bersirip
genap, bentuk daun lonjong, bunga di ketiak daun menghadap ke
bawah serta buah tumbuh berada di bawah tangkai daun
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berbentuk

bulat

dan

tersusun

sejajar

berwarna

hujau

kemerahan.Persamaan dari kedua spesies tersebut adalah meiliki
batang yang bercabang, batang berbentuk bulat dan pangkal daun
membulat dengan tulang daun sejajar. Ciri tampak dan
penggolongan tersebut dibenarkan menurut Yohana dan Yovita
(2009).
a

b

Gambar 4.4. Acalypha australis (a) dan Phylanthus urinaria (b)
 Pada familia Acanthaceae ditemukan satu spesies tumbuhan obat
yaitu Justicia gendarussa. Spesies tumbuhan tesebut dapat
dimasukkan dalam familia

Acanthaceae karena memiliki ciri

tampak yaitu termasuk dalam golongan terna atau semak, daun
tunggal dengan sistolit, bunga dalam rangkaian, bunga bulir atau
tandan, bunga tidak terbagi-bagi atas daun mahkota (corolla
simpetal) yang pada umumnya bilabiatus. Ciri tampak dan
penggolongan tersebut dibenarkan menurut Yohana dan Yovita
(2009).
 Pada familia Jasminae/Oleraceae ditemukan satu spesies
tumbuhan obat yaitu Jasminum sambac. Spesies tumbuhan obat
tersebut dapat digolongkan dalam familia Jasminae karena
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memiliki ciri tampak yaitu daun tunggal atau menyirip, duduk
berhadapan atau berkarang, tanpa daun penumpu, bunga banci
atau berkelamin tunggal, bakal buah menumpang, buah
merupakan buah kendaga yang pecah dengan membelah ruang
atau berupa buah buni. Ciri tampak dan pengolongan tersebut
dibenarkan menurut Azwar (2010).
 Pada familia Amaranthaceaeditemukan sebanyak 2 spesies yaitu
Achyranthes aspera dan Amaranthus spinousus. Tumbuhan
tersebut dapat digolongkan dalam familia Amaranthaceae
karenamemiliki ciri tampak yaitu berupa tumbuhan yang tegak
atau condong (tinggi 0,4-1 m), bercabang banyak dan berduri.
Daun bulat telur bentuk lanset dengan ujung tumpul dan pangkal
runcing. Bunga dalam tukal muncul dibawah duduk ketiak, Daun
pelindung dan anak daun pelindung runcing. Buah bulat
memanjang, dengan tutup yang rontok, berbiji 1. Perbedaan dari
kedua tumbuhan yang ditemukan tersebut yaitu pada Amaranthus
spinousus memiliki batang yang lunak dan basah, pada pangkal
batang terdapat duri serta daun berbentuk seperti belah ketupat
berwarna hijau. Pada Achyranthes aspera batang berkayu dengan
bentuk segi empat dan bercabang tanpa adanya duri di
keseluruhan batang, serta memiliki daun tunggal dengan letak
tumbuh saling berhadapan, berbentuk bulat lonjong memanjang
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dengan pangkal runcing.Ciri tampak dan pengolongan tersebut
dibenarkan menurut Azwar (2010)
a

a

Gambar 4.5. Achyranthes aspera (a) danAmaranthus spinousus
(b)
 Pada familia Campanulaceae tumbuhan obat yang ditemukan
adalah Isotoma longiflora. Spesies tumbuhan obat tersebut dapat
digolongkan dalam familia Campanulaceae karena memiliki ciri
tampak yaitu tumbuhan tersebut menghasilkan getah yang
menyerupai air susu, tumbuhan ini berupa terna atau semak, daun
tunggal dan duduk tersebar tanpa daun penumpu, memiliki bunga
banci, daun mahkota berlekatan atau bebas, benang sari memiliki
jumlah yang sama dengan taju-taju daun mahkota, bakal buah
tenggelam beruang 2-10, buah berupa buah kendaga atau buni,
dan biji berendosperm. Ciri tampak dan penggolongan tersebut
dibenarkan menurut Yohan dan Yovita (2009).
 Pada familia Labilatae spesies tumbuhan obat yang ditemukan
adalah Coleus scutellarioides. Spesies tumbuhan obat tersebut
dapat digolongkan dalam familia Labilatae karena memiliki ciri
tampak yaitu kelopak berbentuk tudungan, batang berbentuk
segiempat, bunga berbentuk karola bilabiatus dan memiliki daun
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tunggal terletak berhadapan, serta apabila tumbuhan tersebut
dilumatkan akan mengeluarkan aroma yang khas. Ciri tampak dan
penggolongan tersebut dibenarkan menurut Yohana dan Yovita
(2009).
 Pada familia Rubiaceae spesies tumbuhan yang ditemukan adalah
Cinchona ledgeriana,Coffea arabica dan Hedyotis corymbosa.
Spesies tumbuhan obat tersebut dapat digolongkan dalam familia
Rubiaceae karena memiliki ciri tampak yaitu daun tunggal
berhadapan atau berupa karangan dengan daun penumpu, bunga
dalam rangkaian simos atau rasemos, bunga banci berkelamin
tunggal, daun kelopak tersusun sebagai katup yang berlekatan,
benag sari melekat pada mahkota, bunga terdapat cakram dan
bakal buah tenggelam beruang-ruang. Terdapat perbedaan yang
tampak dari Cinchona ledgeriana dan Coffea Arabica. Pada
Coffea Arabica memiliki batang berkayu keras berwarna putih
keabu-abuan, daun berbentuk lonjong dengan pangkal yang
tumpul dan ujung daun meruncing, daun tumbuh berhadapan,
daun tunggal dengan tepian rata dan tulang daun menyirip. Pada
Cinchona ledgeriana memiliki batang berkayu berbentuk bulat
denga berwarna coklat kehijauan serta memiliki daun tunggal
berbentuk lonjong dengan tepi rata dan pangkal daun tumpul,
daun muda berwarna hijau dan daun tua berwarna merah. Ciri
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tampak dan penggolongan spesies tersebut dibenarkan menurut
Azwar (2010).
a

b

Gambar 4.6. Cinchona ledgeriana (a) dan Coffea Arabica (b)
 Pada familia Gramineae spesies tumbuhan obat yang dapat
ditemukan adalah Imperata cylindrical. Spesies tumbuhan obat
tersebut dapat dimasukkan dalam familia Graminae karena
memiliki ciri tampak yaitu

batang beruas-ruas, bunga tidak

bermahkota dan daun berbentuk pita dengan tulang daun sejajar,
daun melekat langsung pada batang, yaitu di tiap ruas batangnya
dan buah berupa bulir. Ciri tampak dan penggolongan tersebut
dibenarkan menurut Azwar (2010).
 Pada familia Liliaceae ditemukan satu spesies tumbuhan obat
yaitu Cordyline fruticosa. Spesies tumbuhan obat tersebut dapat
digolongkan dalam familia Liliaceae karena yang memiliki ciri
tampak yaitu merupakan semak basah, tumbuhan dapat tumbuh
memanjat, memiliki akar rimpang, buah merupakan umbi atau
umbi lapis, merupakan tumbuhan herba atau perdu, daun pada
akar atau pada batang, bunga beraturan berkelamin 2, daun tenda,
bunga memiliki 6-8 mahkota dan 6-8 benang sari yang tertancap
pada dasar bunga, bakal buah menumpang beruang 3 dengan tiap
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ruang terdapat 1 biji dan buah menyerupai buah buni. Ciri tampak
dan penggolongan tersebut dibenarkan menurut Yohana dan
Yovita (2009),
 Pada familia Malvaceaeditemukan satu spesies tumbuhan obat
yaitu Sida rhombifolia. Spesies tumbuhan obat tersebut dapat
digolongkan dalam familia Malvaceae karena

memiliki ciri

tampak yaitu bunganya besar dan membentuk corong, kelopak
bunganya bersatu (tidak terpisah-pisah), mahkota bunganya lima
tersambung di bagian pangkal, benang sari tersambung dengan
putik, daun tunggal terletak tersebar, memiliki daun penumpu,
bunga terletak beraturan dengan 2 kelamin, kelopak daun melekat
bertaju 5 atau bergerigi 5, jumlah daun mahkota 5 melekat dengan
tabung benang sari dan bakal buah menumpang beruang 3. Ciri
tampak dan penggolongan spesies tersebut dibenarkan menurut
Yohana dan Yovita (2009).
 Pada familia Theaceae ditemukan satu spesies tumbuhan obat
yaitu Cammelia sinensis. Spesies tumbuhan obat tersebut dapat
digolongkan dalam familia Theaceae karena memiliki ciri tampak
yaitu daunnya tunggal, letak daun berseling, bunga biseksual,
buah berbentuk kapsular, daun berwarna hijau berbentuk spiral,
tepi daun bergerigi, dasar daun mengkilap, daun duduk alternate
dan biji berukuran kecil. Ciri tampak dan penggolongan spesies
tumbuhan obat tersebut dibenarkan menurut Azwar (2010).
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 Pada familia Verbenaceaeditemukan satu spesies tumbuhan obat
yaitu Lantana camara. Spesies tumbuhan obat tesebut dapat
digolongkan dalam familia Verbenaceae karena memiliki ciri
tampak yaitu berhabitus herba atau perdu, daun tunggal tanpa
stipula dengan letak daun berhadapan, bunga majemuk dengan
simetri bunga aktinomorf, kelamin bunga biseksual dan mahkota
berbentuk seperti bintang atau pantamer. Ciri tampak dan
penggolongan spesies tumbuhan obat tersebut dibenarkan
menurut Yohana dan Yovita (2009)
 Pada familia Myrtaceaespesiestumbuhan obat dapat ditemukan
pada adalah Psidium guajava. Spesies tumbuhan obat tersebut
dapat digolongkan dalam familia Myrtaceae karena memiliki ciri
tampak yaitu bunga memiliki banyak kelopak dengan cacah dasar
lima. Bakal buah memiliki banyak bakal biji. Kulit luar batang
seperti kulit mengering tipis dan mudah terlepas. Ciri tampak dan
penggolongan spesies tumbuhan obta tersebut dibenarkan
menurut Azwar (2010).
 Pada familia Phyllanthaceae spesies tumbuhan yang dapat
ditemukan adalah Sauropus adrogynus. Spesies tumbuhan obat
tersebut dapat digolongkan dalam familiaPhyllanthaceae karena
memiliki ciri tampak yaitu bentuk batang bulat bertekstur basah,
tinggi batang kurang dari 50 cm, memiliki pertulangan daun
menyirip berjumlah genap, daun majemuk berukuran kecil

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
60

dengan bentuk daun lonjong, bunga terdapat pada setiap ketiak
daun dan benghadap ke bawah. Ciri tampak dan penggolongan
spesies tumbuhan tersebut dibenarkan menurut Azwar (2010).
 Pada familia Lauraceae spesies tumbuhan yang dapat adalah
Cinnamomum verum, Cinnamomum burmanni dan Persea
gratissima. Spesies tumbuhan obat tersebut dapat digolongkan
dalam familia Lauraceae karena memiliki ciri tampak yaitu daun
tunggal dengan duduk tersebar, tulang daun pinatas, bunga
akillar, buah berupa buah buni (drupe atau bacca), biji berembrio
besar tanpa endosperm. Selain itu tumbuhan tersebut mempunyai
ciri khas yaitu memiliki bau aromatik. Perbedaan dari
Cinnamomum verum dan Cinnamomum burmanni terletak pada
daunnya, daun Cinnamomum verum ketika masih muda akan
tampak berwarna kemerahan dan pada Cinnamomum burmanni
ketika masih muda daunnya akan tampak berwarna keunguan.
Kedua tumbuhan tersebut sangat serupa satu sama lain serta
memiliki bau aromatik yang khas. Ciri tampak dan penggolongan
spesies tumbuhan obat tersebut dibenarkan menurut Yohana dan
Yovita (2009).
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b

a

Gambar 4.7 Cinnamomum verum (a) dan Cinnamomum
burmanni (b)
 Pada familia Mimosaceae spesies tumbuhan obat yang dapat
ditemukan adalah Launcenia leucocephala. Spesies tumbuhan
obat tersebut dapat digolongkan dalam familia Mimosaceae
karena memiliki ciri tampak yaitu memiliki daun majemuk
binnatus, bunga biseksual, biji tanpa endosperm, bunga
banciaktinomorf, mempunyai kelopak bunga berbilangan 4-5
berlekatan, mahkota terdiri atas daun-daun mahkota yang sama
jumlahnya dan bebas satu sama lain, bunga majemuk berbentuk
bongkol, bakal buah menumpang, beruang satu, bakal biji dua
baris pada dinding bakal buah dan buahmerupakan buah polong.
Ciri tampak dan penggolongan spesies tumbuhan tersebut
dibenarkan menurut Yohana dan Yovita (2009).
B. Potensi

Tumbuhan

Obat

yang

Dapat

Dimanfaatkan

oleh

Masayarakat
Tumbuhan obat didefenisikan sebagai jenis tumbuhan yang
sebagian, seluruh tumbuhan tersebut digunakan sebagai obat, bahan
atau ramuan obat-obatan yang dipercaya masyarakat mempunyai
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khasiat baik dalam membantu memelihara kesehatan maupun
pengobatan suatu penyakit.
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Tabel 4.2 Potensi tumbuhan obat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
No.

Nama ilmiah

1.

Acalypha australis

2.

Achyranthes aspera

3.

Ageratum conyzoides

Nama
Lokal
Antinganting

Jarong

Bandotan

Manfaat pengobatan
Disentri amuba, diare, malnutrisi, mimisan, muntah darah,
berak darah, kencing darah dan malaria
Demam, panas, malaria, enteritis, amandel, radang paru-paru,
gondongan, rematik, infeksi ginjal, nyeri menstruasi, muntah
darah, kencing darah, mempermudah persalinan, kejang-kejang,
membersihkan mata, malaria, menurunkan kolesterol,
menurunkan tekanan darah dan kencing batu
Anti bakteri, disentri, antilitik, menangani kolik (rasa nyeri),
flu, demam, diare, reumatik, luka bakar, radang, gatal-gatal,
kejang-kejang, sakit kepala, sakit perut, bisul, malaria, radang
telinga, pendarahan, mual, perut kembung, keseleo, pegal linu,
mencegah kehamilan, dan tumor rahim

Sitasi
Azwar,2010

Yohana dan
Yovita, 2009
Yohana dan
Yovita, 2009
Zakaria, 2014
Azwar,2010

4.

Amaranthus spinousus

Bayam Duri

Kencing nanah, kencing tidak lancer, bronkitis, membantu
produksi Asi, menambah darah, eksim, bisul dan demam

Artemisia vulgaris

Baru Cina

6.

Cammelia sinensis

Teh

Sakit kepala, diare, penyubur rambut, kolesterol, darah tinggi,
infeksi saliran pencernaan, diabetes mellitus dan mengurangi
karang gigi
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5.

Sakit saat menstruasi, keguguran, disentri, keputihan, sulit
mempunyai keturunan, muntah darah, mimisan, pendarahan
usus, dan mempermudah kelahiran

Susanti dan
Kusmiyarsih,
2012
Yohana dan
Yovita, 2009
Aryanti, dkk,
2006
Azwar, 2010
Sundari, dkk,
2009
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7.

8.

9.

Centella asiatica

Cinnamomum verum

Cinnamomum burmanni.

Pegagan

Manis
Jangan

Kayu Manis
Cina

Hepatitis, campak, demam, amandel, sakit tenggorokan,
bronkitis, infeksi saluran kencing, kencing batu, mata merah,
wasir, keracunan, muntah darah, batuk darah, mimisan,
cacingan dan lepra
Mencegah penggumpalan darah, anti bakteri, menurunkan
resiko adanya penyakit jantung, menurunkan kolesterol,
menghangatkan tubuh, mencegah dan mengobati diabetes serta
meredakan rasa sakit saat haid, menghambat pertumbuhan
bakteri dan mencegah penyakit alzheimer
Menghangatkan limfa dan ginjal, melancarkan peredaraan
darah, menghilangkan sakit, menambah hawa nafsu makan
(stomakik) dan meluruhkan kentut (carminative). Sementara itu
bagian ranting muda mempunyai efek farmokologis sebagai
peluruh keringat (diaphoretic), mengendurkan otot (muscle
relaxant), menghangatkan dan melancarkan sirkulasi di
meridian, serta melancarkan pernapasaan

Rosandi, 2008
Dahlia, 2014
Yohana dan
Yovita, 2009
Suwijo, 2005

Yohana dan
Yovita, 2009
Yohana dan
Yovita, 2009

Angelica, 2013

Kina

Untuk mengobati sakit malaria, penyakit jantung, kejang otot,
flu burung, sebagai kosmetik, pestisida nabati atau biopestisida

11. Coffea arabica

Kopi
Robusta

Sebagai antioksidan, meningkatkan metabolisme, membakar
lemak berlebih, menekan rasa lapar, menyembuhkan diabetes,

Azwar, 2010
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10. Cinchona ledgeriana

Yohana dan
Yovita, 2009
Zakiyah, dkk,
2015
Septiawan, 2014
Sri, 2014
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mengurangi kolesterol, meningkatkan sirkulasi darah, sebagai
detoksifikasi alami, meningkatkan energi, mengurangi radikal
bebas, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memperlambat
penuaan, melembabkan kulit, mengurangi kerusakan rambut
dan mencegah kebotakan
Iler

Ambeien, diabetes melitus, demam, diare, menstruasi tidak
teratur dan bisul

13. Cordyline fruticosa

Andong

Mengobati batuk berdarah, mencegah keguguran, obat nyeri
haid, wasir berdarah, luka berdarah, diare, disentri, nyeri
lambung dan nyeri ulu hati

14. Drymaria cordata

Cemplonan

15. Eclipta alba

Urang-aring

12. Coleus scutellarioides.

Mengobati bisul, membersihkan saluran pencernaan, mengatasi
herpes, menurunkan panas dan demam
Muntah darah, mimisan, kencing darah, berak darah, hepatitis,
diare, pendarahan rahim, kurang gizi, keputihan dan rambut
beruban

Lo/Kluwing
/awar-awar

17. Foeniculum vulgare

Adas

Sakit perut, perut kembung, mual, mintah, kurang ASI, sakit
kuning, kurang nafsu makan, batuk, sesak napas, nyeri haid,
haid tidak teratur, rematik goat, susah tidur, buah pelir turun,

Yohana dan
Yovita, 2009
Alfiatun, 2015
Yohana dan
Yovita, 2009
Bogoriani, dkk,
2007
Gunawan, 2013
Azwar, 2010
Azwar, 2010
Dian, 2013
Yohana dan
Yovita, 2009
Rahman, dkk,
2013
Hayu, dkk,
2015
Yohana dan
Yovita, 2009
Suwijo, 2005
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16. Ficus septic

Sariawan, kutil, menghentikan pendarahan, obat pencahar,
radang usus, bisul, gigitan ular, asma, anti bakteri,
anticendawan, antiprotozoa, kanker payudara dan sebagai
imunomodulator

Rahayu dan
Rahayu, 2009
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kolik (rasa nyeri), usus turun ke lipat paha (hernia inguinalis),
batu empedu, pembengkakan epididimis, keracunan tumbuhan
obat dan meningkatkan penglihatan
18.

Gynura aurantiaca

19. Hedyotis corymbosa

Umyung

Rumput
mutiara

Heliotropium indicum

Sengkedan

21. Hydrocotyle sibthorpioides

Semanggi
Gunung

20.

22. Impatiens balsamina

23. Imperata cylindrical

Pacar Air

AlangAlang

Obat penenang, meredakan sakit hipertensi

Nurhayati, dkk,
2006
Yohana dan
Yovita, 2009
Yohana dan
Yovita, 2009
Yohana dan
Yovita, 2009
Pramudita, dkk,
2015

Azwar, 2010
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Bronkitis, gondongan, , radang usus buntu, hepatitis, radang
panggul, infeksi saluran kemih, bisul, borok dan kanker :
lymphosarcoma, lambung, serviks, payudara, rectum
fibrosarcoma dan nasophar
Infeksi paru-paru, abses paru-paru, radang tenggorokan,
sariawan, diare, disentri, radang buah zakar, bisul, radang kulit
bernanah, alergi, sariawan, borok, eksim dan bisul
Sakit kuning, batu empedu, kencing batu, infeksi saluran
kencing, batuk, sesak napas, sariawan, radang tenggorokan,
amandel dan infeksi pada telinga bagian tengah
Peluruh menstruasi, kanker, bengkak, rematik, bisul, gigitan
ular, radang kulit, keputihan, tulang patah / retak, pereda nyeri,
antiinflamasi, infeksi kerongkongan, luka bakar, kutil,
antibakteri, anti alergi, anti fertilitas, sakit tulang (ostalgia),
edema (pembengkakan kelenjar neoplastik), nyeri sendi, gigitan
serangga, kram, mengatasi sakit perut akibat amenorrhea, anti
dermatitis dan antimikroba
Menurunkan panas, pendarahan, dehidrasi, meluruhka urin,
mengurangi udema, menurunkan tekanan darah, mimisan,
batuk darah, kencing darah, pendarahan gastrointentinal dan
hepatitis viral

Yohana dan
Yovita, 2009
Niken, 2009
Azwar,2010
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24. Isotoma longiflora

25. Jasminum sambac

Ki Tolod

Sakit gigi, asma, bronkitis, radang tenggorokan, obat luka, obat
tetes mata dan kanker

Melati

ASI berlebih, radang mata, demam, sakit kepala, kudis, diare,
sakit perut, dermatitis, asma, bisul, kanker payudara,
pendarahan saluran kencing, sakit gigi, anti bakteri, penyembuh
luka, antioksidan, anti mikroba dan sesak napas

26. Justicia gendarussa

Gandarusa

27. Lantana camara

Influenza, TBC, rematik, keputihan, batuk darah, sakit kulit,
bisul, bengkak, gatal-gatal, panas tinggi, asma, mengobati luka,
antiinflamasi, penghilang rasa sakit, menjaga kekebalan,
Tembelekan
antiarthritis rematik, antifebril (demam), anti tumor,
antioksidatif, antikoagulasi, antibakteriostatik, antimikroba,
antimutagenik, antioksidan dan memar

28. Leucaena leucocephala

Petai cina

29. Melastoma candidum

Senggani

30. Nasturtium montanum

Sawi Tanah

Luka memar, tulang patah, rematik, bisul, borok dan koreng

Yohana dan
Yovita, 2009
Kusuma, 2015
Azwar, 2010
Ni Luh, 2016
Yohana dan
Yovita, 2009
Fitri, 2008

Yohana dan
Yovita, 2009
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Yohana dan
Diabetes mellitus, cacingan, meningkatkan gaira seks, luka baru
Yovita, 2009
dan luka bengkak
Amirah, 2014
Yohana dan
Dispepsi, disentri basiler, diare, hepatitis, keputihan, sariawan,
Yovita, 2009
menstruasi berlebih, wasir darah, pendarahan rahim, melena,
radang dinding pembuluh darah, batuk, luka, prolapsed uterine Eka, dkk, 2010
(rahim turun), anti hipertensi dan tromboangitis (radang
Liana, 2010
pembuluh darah)
Radang saluran napas, batuk, TBC, panas, campak, reumatik,
Yohana dan
sakit tenggorokan, hepatitis, bisul, memar, lika berdarah dan
Yovita, 2009
gigitan ular
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31. Persea graissima

Alpukat

Sariawan, melembabkan kulit kering, kencing batu, sakit
kepala, darah tinggi, nyeri syaraf, nyeri lambung,
pembengkakan saluran napas, sakit gigi, diabetes melitus, sakit
perut, bronkitis, diare dan menstruasi tidak teratur

32. Phylanthus urinaria

Meniran

Sakit kuning, malaria, demam, ayan, batuk, menstruasi
berlebih, disentri, luka bakar, koreng dan jerawat

Daun
Sendok

Infeksi saluran kencing, kencing berlemak, kencing berdarah,
batu empedu, batu ginjal, radang prostat, kencing sedikit,
demam, influenza, pertusis, bronkitis, diare, disentri, nyeri
lambung, diabetes mellitus, cacingan, gigitan serangga,
mimisan, cacingan, sulit kencing, penglihatan kabur, batuk
darah, keputihan, nyeri otot, mata merah, batuk berdahak, beriberi, darah tinggi dan sakit kuning

33. Plantago mayor

34. Portulaca oleracea

35. Psidium guajava

Azwar, 2010
Zuhrotun, 2007
Mardiyaningsih
dan Nangor,
2014
Sari, 2015
Yohana dan
Yovita, 2009
Wibowo, dkk,
2009
Yohana dan
Yovita, 2009

Ariztya. 2008

Krokot

Antioksidan, antimutagenik, disentri, obat penenang, peluruh
air seni dan sebagai tonik

Azwar, 2010
Yudha, dkk,
2013
Noviandhita,
dkk, 2012

Jambu Biji

Diabetes mellitus, maag, diare, masuk angin, terlalu sering
buang air kecil, sariawan, luka, membersihkan usus besar, obat
cacing, membersihkan vagina, memperlancar peredaran darah,
menurunkan gula darah, hemostatik, anti bakteri, pencegah
kanker dan sakit kulit

Azwar, 2010
68
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36. Sauropus adrogynus

37. Schima wallichii

38. Sida rhombifolia

Katuk

Puspa

Sidaguri

39. Taraxacum officinale

Jombang

40. Vernonia cinerea

Sawi Langit

Anemia, asi sukar keluar, sembelit, borok, mencegah gangguan
reproduksi, menghambat penyakit jantung, gangguan pembuluh
darah dan mencegah osteoporosis
Mengurangi nyeri menstruasi, penawar racun, anti peradangan,
mengobati penyakit rahim dan nyeri perut, diare dan mengobati
luka
Penyakit asam urat dan rematik, influenza, demam, radang
amandel (tonsillitis), difteri, TBC kelenjar (scrofuloderma),
radang usus (enteritis), disentri, sakit kuning (jaundice),
malaria, batu saluran kencing, sakit lambung, wasir berdarah,
muntah darah, terlambat haid, cacingan, asma, sakit gigi,
sariawan, disentri, susah buang air besar/sembelit dan untuk
gigitan Serangga
Menghilangkan bengkak, menyembuhkan penyakit liver,
menyembuhkan penyakit lambung, anti biotik, anti radang,
peluruh urin, menurunkan panas, anti racun, meningkatkan
produksi empedu, melancarkan aliran darah, meningkatkan
nafsu makan, menurunkan kadar gula dalam darah, radang pada
mata, maag, diabetes mellitus, hipertensi, anemia,
meningkatkan produksi ASI, mengobati penyakit kulit, gigitan
ular, gondongan, diare, sembelit, disentri, anti tumor dan anti
kanker (payudara, paru-paru, serviks dan gusi)
Demam, panas, batuk, disentri, hepatitis, kelelahan dan susah
tidur

Azwar, 2010
Fatimah, 2008
Yohana dan
Yovita, 2009
Yohana dan
Yovita, 2009
Nurhayati, dkk,
2014
Lenny, dkk,
2010
Ria dan
Mulyani, 2012

Yohana dan
Yovita, 2009

Yohana dan
Yovita, 2009
69
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Penggunaan obat tradisional tersebut, pada prinsipnya bertujuan untuk
memelihara kesehatan dan menjaga kebugaran, pencegahan penyakit, obat pengganti
atau pendamping obat medik dan memulihkan kesehatan. Tumbuhan memiliki
kandungan kimia yang bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit.
Kemampuan meracik tumbuhan berkhasiat obat dan jamu merupakan warisan turun
menurun dan mengakar kuat di masyarakat. Kelebihan dari pengobatan dengan
menggunakan ramuan tumbuhan secara tradisional tersebut ialah sedikitnya efek
samping yang ditimbulkan seperti yang terjadi pada pengobatan modern.
Salah satu contoh tumbuhan obat yang telah diketahui masyarakat dan telah
dimanfaatkan sebagai media pengobatan alternatif adalah tumbuhan alang-alang
(Imperata cylindrical). Tumbuhan alang-alang dipercaya oleh masyarakat dapat
menghilangkan panas dalam, meredakan dehidrasi, pendarahan, menurunkan tekanan
darah dan menyembuhkan batuk. Penggunaan alang-alang oleh masyarakat biasanya
diolah dengan cara mengeringkan akar tumbuhan tersebut lalu direbus dan setelah itu
air rebusan akar alang-alang diminum secara rutin sampai penyakit yang diderita
hilang. Selain tumbuhan alang-alang masyarakat juga biasa mengolah tumbuhan
katuk (Sauropus adrogynus) dan tumbuhan krokot (Portulaca oleracea) sebagai
sayur untuk dimakan guna mencukupi pangan masyarakat. Biasanya tumbuhan
tersebut dicampurkan dalam masakan dengan diberi bumbu tambahan. Dengan
memanfaatkan tumbuhan tersebut masyarakat percaya akan terhindar dari penyakit
anemia, gangguan asi yang sulit keluar, radang tenggorokan, diare dan sebagai
antioksidan. Tumbuhan tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai obat karena
memiliki kandungan fitokimia yaitu meliputi :
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a. Alang-alang : aurondin, fernenol, isoarborinol, silindrin, simiarenol,
kampesterol, stigmasterol, β-sitosterol, skopolin, p-hidroksibenzaladehida,
katekol, asam klorogenat, asam isokloregenat, asam p-kuramat, asam
neoklorogenat, asam asetat, asam oksalat, asam d-malat, asam sitrat,
potassium,

kalsium,

imperanere,

cylindol-A,

graminone-B

dan

5-

hidroksitriptamin (Damayanti, 2005).
b. Katuk : protein, kalsium, lemak, fosfor, zat besi, vitamin (A, B dan C),
pirolidion, metil piroglutamat, p-dodesifenol, serat, hidrat arang, karoten,
karbohidrat, asam folat, alkanoid, flavonoid, terpenoid, steroid, polifenol,
tanin dan minyak atsiri (Anonim, 2012).
c. Krokot : omega tiga, asam linoleat, KCL, KS04, KNO3, asam nikotinik,
tannin, saponin, vitamin (A, B dan C), i-noradrenalin, dopamine dan dopa
(Hidayat, 2014).
Sebagai contoh fitokimia yang dapat berpengaruh pada kesehatan adalah
senyawa imperanene , cylindol-A dan graminone-B yang terdapat pada tumbuhan
obat alang-alang. Dalam akar alang-alang terkandung imperanene yang mempunyai
efek menghambat agresi trombosit (sel pembeku darah). Efek menghambat agresi ini
sama dengan efek yang ditimbulkan oleh asetosal (asam asetil salisilat) yang
digunakan untuk mencegah pembekuan darah pada penderita infrak jantung.
Cylindol-A yang terkandung dalam akar alang-alang mempunyai efek menghambat
enzim 5-lipoksigenase yang berpengaruh dalam pembentukan prostaglandin guna
mengurangi timbulnya rasa sakit atau nyeri pada otot. Bahan lain yang terkandung
dalam akar alang-alang adalah cylendrene yang mempunyai aktivitas menghambat
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kontraksi pembuluh darah pada otot polos sehingga sirkulasi darah tetap berjalan
lancar. Graminone-B berguna dalam menghambat penyempitan pembuluh darah
aorta (pembuluh darah besar). Kandungan kimia (fitokimia) tumbuhan obat yang
ditemukan pada jalur pendakian lereng Gunung Andong, Dusun Sawit, Kabupaten
Magelang, Jawa Tengah dapat dilihat pada lampiran 4.
Tumbuhan yang saat ini digunakan dan telah dikembangkan secara pesat baik
oleh masyarakat umum ataupun dalam bidang kedokteran adalah tumbuhan meniran
(Phylanthus urinaria), tumbuhan ini dipercaya dapat menyembuhkan penyakit
kuning, malaria, demam, batuk dan disentri. Tumbuhan ini digunakan sebagai obat
alternatif bagi masyarakat. Tumbuhan tersebut diolah menjadi obat kemasan berupa
kapsul yang berisikan ekstrak dari tumbuhan tersebut. Contoh produk olahan
berbahan dasar tumbuhan tersebut yang saat ini berkembang pesat dalam industri
obat modern adalah STIMUNO, produk ini mengolah tumbuhan meniran menjadi
obat cair yang dapat penambah imun bagi anak-anak. Kandungan fitokimia yang
terdapat dalam meniran adalah filantin, hipofilantin, kalium, tanin, flavonoid,
alkaloid, tripenoid, asam lemak, dan vitamin C (Rahma, 2012).
Selain itu terdapat juga tumbuhan yang tidak diketahui oleh masyarakat terkait
dengan manfaatnya bagi kesehatan. Contoh tumbuhan tersebut adalah pacar
air(Impatiens balsamina). Masyarakat pada umumnya mengenal tumbuhan tersebut
hanya sebagai tumbuhan hias. Tumbuhan tersebut sesungguhnya memiliki banyak
manfaat bagi kesehatan yaitu sebagai peluruh menstruasi, kanker, rematik, bisul,
radang kulit, keputihan, anti-inflamasi dan antimikroba. Kandungan fitokimia dalam
pacar air adalah saponin, spinasterol, ergosterol, balsaminasterol, asam parinarik,
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quercetin, derifat kaempferol, naphthaquinon, anthocyanins, cyaniding, delphinidin,
pelargonidin, malvidin, kaempherol, querectin dan cynadin monoglycoside (Anonim,
2010).
Dengan banyaknya manfaat yang terkandung dalam tumbuhan pacar air,
masyarakat seharusnya dapat memberdayakan tumbuhan tersebut dengan lebih baik
sehingga masyarakat dapat menambah sarana pengobatan alternatif lain selain
pengobatan dari dokter ataupun rumah sakit yang cenderung membutuhkan banyak
biaya. Berdasarkan hal tersebut pengenalan dam pembelajaran mengenai tumbuhan
obat bagi masyarakat sangatlah penting karena kegunaanya serta kandungan kimia
yang sangat besar manfaatnya bagi masyarakat.
Kandungan fitokimia yang terdapat dalam tumbuhan obat dapat diolah menjadi
obat-obatan secara tradisional maupun modern dengan melalui uji laboratorium.
Pengolahan dengan cara tradisional biasanya hanya dilakukan dengan sederhana
seperti hanya dibuat jamu (direbus atau dikeringkan). Kandungan fitokimia yang
dimiliki oleh tumbuhan obat memiliki peran yang berbeda-beda dalam penyembuhan
penyakit yang diderita oleh manusia ataupun hewan. Dalam dunia penelitian uji
fitokimia sering dilakukan, uji fitokimia tersebut guna mengetahui zat kimia apa saja
yang terkandung dalam tumbuhan obat. Pada umumnya hasil uji fitokimia yang
dilakukan dari tumbuhan obat yang ditemukan dapat berfungsi sebagai antibakteri,
antiinflamasi, anti kanker, antidiabetes, antioksidan, epitelisasi, antiaemotofitik,
antiglukoma, antijamur, pencegah dislipidemia, antimikroba, antimitogenik, sebagai
stabilisator krim, antimalaria, penyembuhan luka insisi, efek diuretic dan sebagai
minuman suplemen bagi penderita radang usus. Penelitian secara laboratorium yang
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dilakukan dapat memberikan informasi guna kemajuan pengobatan masyarakat baik
dalam pengobatan modern atau tradisional. Kelebihan dari pengobatan dengan
menggunakan ramuan tumbuhan secara tradisional ialah tidak adanya efek samping
yang ditimbulkan seperti yang terjadi pada pengobatan modern (Sistiawanti, dkk.,
2010).
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BAB V
APLIKASI HASIL PENELITIAN
TERHADAP DUNIA PENDIDIKAN
Hasil penelitian tentang keanekaragaman tumbuhan obat pada jalur pendakian lereng
Gunung Andong, Dususn Sawit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dapat menjadi bahan
pengetahuan baru dalam dunia pendidikan. Penelitian terkait dengan keanekaragaman tumbuhan
obat ini dapat menambah pengetahuan bagi siswa dan menunjang proses belajar mengajar di
sekolah. Siswa dapat diajarkan untuk memanfaatkan tumbuhan obat yang terdapat disekitarnya
untuk mendukung proses belajarnya. Selain itu, siswa dapat memperluas pengetahuannya untuk
membantu masyarakat yang masih minim pengetahuannya tentang keanekaragaman tumbuhan
obat serta potensi pemanfaatannya. Berbagai aspek dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai
bahan ajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X pada bab berbagai tingkat
keanekaragaman hayati. Aplikasi dalam materi konsep keanekaragaman gen, jenis dan ekosistem
serta upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dan pemanfaatannya. Acuan kurikulum
yang digunakan dalam desain pembelajaran terkait penelitian yang dilakukan menggunakan
kurikulum 2013. Kompetensi dasar (KD) yang digunakan adalah

KD 1.1 Mengagumi

keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang keanekaragaman hayati, ekosistem dan
lingkungan hidup.KD 2.1 Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta, disiplin,
tanggung jawab,dan peduli dalam observasi dan eksperimen, berani dan santun dalam
mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli lingkungan, gotong royong, bekerjasama,
cinta damai, berpendapat secara ilmiah dan kritis, responsif dan proaktif dalam dalam setiap
tindakan dan dalam melakukan pengamatan dan percobaan di dalam kelas/laboratorium maupun
di luar kelas/laboratorium. KD 3.2 Menganalisis data hasil obervasi tentang berbagai tingkat
75
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keanekaragaman hayati (gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia. KD 4.2 Menyajikan hasil
identifikasi usulan upaya pelestarian keanekaragaman

hayati Indonesia berdasarkan hasil

analisis data ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia
yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media informasi
Pembelajaran akan dirancang agar siswa dapat melakukan percobaan berkaitan dengan
materi keanekaragaman hayati khususnya keanekaragaman tumbuhan obat yang terdapat di
lingkungan sekitar. Dalam penelitian ini diharapkan siswa mendapatkan gambaran atau
pengetahuan terkait keanekaragaman tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat guna
menyembuhkan suatu penyakit. Hasil yang diharapkan adalah dapat dijadikan sebagai laporan
penelitian yang juga memungkinkan untuk dijadikan jurnal yang bermanfaat sebagai bahan
literatur siswa maupun masyarakat terkait pemanfaatan tumbuhan obat.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Dengan terlaksananya penelitian terkait dengan keanekaragaman tumbuhan obat di
Gunung Andong, Dusun Sawit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah maka dapat disimpulkan
bahwa :
1) Dari hasil penelitian yang telah

dilakukan di Gunung Andong, dapat ditemukan

sebanyak 40 spesies tumbuhan obat yang tergolong dalam tumbuhan Spermatophyta
berhabitus pohon, perdu dan semak. Pada perawakan semak ditemukan 24 spesies
tumbuhan obat, pada perawakan perdu ditemukan 7 spesies tumbuhan obat dan pada
perawakan pohon ditemukan 8 spesies tumbuhan obat. Tumbuhan yang ditemukan
terdiri dari 26 familia yaitu Asteraceae, Apiaceae, Portulacaceae, Brassicaceae,
Balsaminaceae, Melastomataceae, Caryophyllaceae, Euphorbiaceae, Acanthaceae,
Oleraceae, Amaranthaceae, Campanulaceae, Labilatea, Rubiaceae, Gramineae,
Liliaceae,

Malvaceae,

Theaceae,

Verbenaceae,

Mrytaceae,

Phyllanthaceae,

Lauraceae, Mimosaceae, Moraceae dan Camelliaceae.
2) Tumbuhan obat yang ditemukan memiliki kandungan kimia (fitokimia) yang berbedabeda

dengan

fungsi

farmakologis

yang

bermacam-macam

sesuai

dengan

keefektifitasan tumbuhan dalam menyembuhkan penyakit atau dapat difungsikan
sebagai obat tradisional oleh masyarakat sekitar Gunung Andong, Kabupaten
Magelang, Jawa Tengah. Fitokimia yang terkandung dalam tumbuhan obat yang telah
ditemukan dapat menyembuhkan beberapa penyakit yang sering diderita masyarakat
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seperti menyembuhkan batuk, diare, demam, dehidrasi dan antioksidan. Penggunaan
tumbuhan obat yang ditemukan dapat diolah secara modern dan tradisional yaitu
dengan bantuan peralatan industri (modern) ataupun dengan dikeringkan atau direbus
guna menghasilkan ekstrak tumbuhan obat (tradisional).
B. Saran
Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu
sebagai berikut :
1) Untuk mengatahui keseluruhan keanekaragaman tumbuhan obat di Gunung Andong
perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan jalur pendakian yang
berbeda atau dengan metode yang berbeda.
2) Untuk mengetahui fitokimia yang terkandung dalam tumbuhan obat yang ditemukan
perlu adanya uji fitokimia secara keseluruhan guna mendapatkan keterangan dengan
tepat dan akurat selain menggunakan literature (buku acuan).
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LAMPIRAN 1
a. Data lapangan yang ditemukan di jalur pendikan Lereng Gunung Andong

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nama Spesimen

pH
Tanah

Kelembaman
Tanah

25

6,5

83

24

6.8

83

24

6

84

23

6,4

86

22

6,2

91

22

6,3

82

24

6,8

89

25

6,5

92

23

6

83

23

6,2

85

Letak / Lokasi
Kanan
Titik koordinat
Jalur
S :07º23’.32,43’

E : 110º22’.29,92’
S :07º22’.31,88’

E :110º22’.29,70’
S :07º23’.31,59’

E :110º22’.29,48’
S :07º23’31.43’

E :110º22’.28,97’
S :07º23’.31.16’
E :110º22’.28,59’
S :07º23’.30,83’

E :110º22’.28,29’
S :07º23’.30.69’

E :110º22’.27,68’
S :07º23’.30.45’
E :110º22’.27.66’
S :07º23’.30.28’
E :110º22’.27,51’
S :07º23’.29,96’
E :110º22’.27,48’

Kiri
Jalur
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Bendotan
(Ageratum conyzoides L.)
Petai Cina
(Leucaena leucocephala Lmk. De Wit.)
Manis Jangan
(Cinnamomum verum J.S. Presl.)
Semanggi Gunung
( Hydrocotyle sibthorpioides Lam.)
Andong
( Cordyline fruticosa (L.) A.Chev.)
Krokot
( Portulaca oleracea L.)
Adas
( Foeniculum vulgare Mill.)
Sawi Langit
( Vernonia cinerea L. Less.)
Sawi Tanah
( Nasturtium montanum Wall.)
Sidaguri
( Sida rhombifolia L.)

Suhu
Lingkungan
( ºC)
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

25

6,6

80

24

6,3

85

22

6

83

23

6.5

92

24

6,5

81

25

6,8

81

24

6,2

89

24

6.5

83

23

6,3

87

25

6,5

80

23

6,4

90

25

6

82

24

6,2

80

26

6,6

86

S :07º23’.29,94’
E :110º22’.27,46’
S :07º23’.29.91’
E :110º22.27.42’
S :07º23’.29,88’
E :110º22’.27,39’
S :07º23’.29.85’
E :110º22.27,38’
S :07º23’.29.84’
E :110º22’.27.36’
S :07º23’.29.82’
E :110º22’.27,34’
S :07º23’.29,81’
E :110º22.27.33’
S :07º23’.29,78’
E :110º22’.27,32’
S :07º23’.29,75’
E :110º22’.27.30’
S :07º23’.29,74’
E :110º22’.27.29’
S :07º23’,29,73’
E :110º22’.27,28’
S :07º23’.29,70’’
E :110º22’.27,26’
S :07º23’.29,68’
E :110º22’.27,25
S :07º23’.29.65’
















86

24.

Pegagan
( Centella asiatica, (L.) Urb.)
Pacar air
( Impatiens balsamina L.)
Teh
( Cammelia sinensis L. Kunze)
Tembelekan
( Lantana camara L.)
Senggani
( Melastoma candidum D. Don.)
Jambu Biji
( Psidium guajava, L.)
Kayu Manis Cina
( Cinnamomum burmanni Nees ex Bl.)
Jombang
( Taraxacum officinale Wiggers.)
Umyung
( Gynura aurantiaca D. C.)
Urang-aring
( Eclipta alba (L.) Hassk.)
Baru Cina
( Artemisia vulgaris L.)
Cemplonan
( Drymaria cordata (L.) Willd. ex J.)
Daun Sendok
( Plantago mayor L.)
Meniran

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

24

6,2

85

23

6,1

83

23

6

87

26

6

82

24

6,4

80

28

6

86

25

6,6

86

22

6,2

84

25

6

81

23

6

87

26

6,8

80

22

6,2

83

25

6
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E :110º22’.27,23’
S :07º23’.29,62’
E :110º22’.27,20’
S :07º23’.598’
E :110º22’.27,18’
S :07º23’.28,83’
E :110º22’.26,92’
S :07º23’.28,80’
E :110º22’.26,89’
S :07º23’.28,78’
E :110º22’.26,88’
S :07º23’.28,75’
E :110º22’.26.86’
S :07º23’.28,71’
E :110º22’.26.80’
S :07º23’.28,68’
E :110º22’.26,79’
S :07º23’.28,66’
E :110º22’.26,78’
S :07º23’.28,62’
E :110º22’.26,76’
S :07º23’.28,61’
E :110º22’.26,75’
S :07º23’.28,58’
E :110º22’.26,72’
S :07º23’.28,54’
E :110º22’.26,69’
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( Phylanthus urinaria, L.)
Gandarusa
( Justicia gendarussa Burm.F.)
Kina
( Cinchona ledgeriana Moens.)
Melati
( Jasminum sambac (L.) Ait.)
Katuk
( Sauropus adrogynus (L.) Merr.)
Sengkedan
( Heliotropium indicum L.)
Kopi Robusta
( Coffea arabica L.)
Lo/kluwing
( Ficus septic Burm.F.)
Alpukat
( Persea gratissima Gaertn.)
Puspa
( Schima wallichii Choisy.)
Anting-anting
( Acalypha australis L.)
Bayam Duri
( Amaranthus spinousus, L.)
Ki Tolod
( Isotoma longiflora (L.) C.Presl.)
Iler
( Coleus scutellarioides, (L.) Benth.)
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38.
39.
40.

Jarong
( Achyranthes aspera L.)
Rumput mutiara
( Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.)
Alang-alang
( Imperata cylindrical Beauv.)

28

6,5

85

26

6,1

82

29

6

80

S :07º23’.28,52’
E :110º22’.26,67’
S :07º23’.28,49’
E :110º22’.26.64’
S :07º23’.28,46’
E :110º22’.26,61’
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LAMPIRAN 2
b. Table deskripsi spesies tumbuhan obat berdasarkan familia
No
1.

2.

3.

Familia

Jenis/Spesies

Habitus

Acanthaceae

Gandarusa

Semak

Bayam Duri

Semak

Jarong

Semak

Bandotan

Semak

Sawi Langit

Semak

Amaranthaceae

Asteraceae/Compositae

89

Keterangan
Cabang berwarna muda ungu gelap, daun berhadapan, daun
tunggal berbentuk lanset, ujungndaun runcing,
Batang lunak dan basah,pada pangkal batang terdapat duri,
daun berbentuk seperti belah ketupat berwarna hijau, bentuk
bunga bongkol berwarna hijau muda berbiji kecil
Batang berkayu segi empat bercabang. Daun tunggal saling
berhadapan, bulat lonjong memenjang dengan pangkal
runcing. Bunga dalam bulir memenjang, ujung tegak,
berbunga banyak, tumbuh pada ujung tangkai, berwarna
biru keputihan. Bulir buah kecil, bulat dan keras.
Batang bulat berambut panjang dan bercabang, daun
bertangkai dengan letak saling berhadapan dan bersilang,
daun berbentuk bulat telur dengan pangkal membulat dan
ujung meruncing, tepi daun bergerigi, permukaan daun
berambut panjang dengan warna daun hijau, bunga kecil
berwarna putih keunguan, bunga majemuk dan berkumpul,
bunga berbentuk malai rata yang keluar dari ujung tangkai,
biji berwarna hitam dan berukuran kecil.
Batang berambut halus, bercabang banyak, daun tunggal
duduk berseling, bentuk daun bulat telur, tepi daun beringgit
tidak teratur, permukaan daun berrambut halus, bertangkai
pendek, bunga berwarna ungu, biji keras berbentuk bulat
lonjong.
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Jombang

Semak

Umyung

Semak

Urang-Aring

Semak

Batang bergetah, daun berkumpul rosef akar, bagian
pangkal daun merebah ke tanah, daun tunggal berbentuk
runcing, daun bergerigi, pangkal daun menyempit berwarna
hijau, permukaan daun berambut putih, mahkota bunga
berwarna kuning, buah berbentuk tabung berwarna putih,
biji berbentuk pipih memanjang, biji berusuk dan berambut
halus, akar panjang tunggal dan bercabang.
Batang berbentuk silindris, tegak, bulat, beralur, berlubang,
beruas-ruas, warna hijau, daun tunggal, berbentuk bulat
telur, ujung runcing, pangkal meruncing, tepi beringgit,
pertulangan menyirip, warna hijau. Bunga majemuk,
berbentuk bulir, warna hijau. Kelopak berbentuk corong,
warna hijau. Jumlah benang sari satu berwarna putih. Buah
berbentuk bulat, warna hitam.Biji berbentuk bulat, warna
putih. Akar tunggang, warna putih kekuningan.
Batang bulat berwarna hijau kecoklatan, berambut kasar
berwarna putih, daun berwarna hijau berbentuk bulat
memanjang, ujung daun meruncing, tepi daun bergerigi
halus, kedua sisi daun halus, bunga majemuk berbentuk
bongkol berwarna putih, buahnya berbentuk memanjang,
pipih, keras dan berbulu, biji kecil berwarna hitam.

90
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4.

Apiaceae/Umbelliferae

Baru Cina

Semak

Sengkedan

Perdu

Adas

Semak

Batang setengah baerkayu, percabangan banyak, beralur dan
berambut, tumbuh tegak. Daun tunggal, berbentuk bulat
telur dengan tepi berbagi menjari, ujung meruncing, kedua
permukaan berambut halus, warna permukaan atas hijau,
bawahnya hijau keputihan, duduk berseling. Bunga
majemuk dalam bonggol, kecil-kecil, warnanya kuning
muda, tersusun dalam rangkaian berbentuk malai yang
tumbuh merunduk, keluar dari ketiak daun dan ujung
tangkai. Buah kotak, bentuk jarum, kecil, cokelat. Biji kecil
cokelat.
Batang tegak berkayu dengan ditumbuhi bulu halus,
bercabang, daun tumbuh berhadapan, bentuk daun segi
tiga/bulat panjang dengan pangkal daun membulat, ujung
daun meruncing, tepi daun bergerigi, permukaan berambut
pendek dan kaku, bunga majemuk berbentuk malai
rata,muncul di ujung tunas atau pada ketiak daun terata,
bunga bewarna kebiruan dan memiliki rambut berwarna
putih.
Batang berwarna hijau kebiruan dengan batang beralur dan
beruas, batan berbau wangi bila dilumatkan, daun terletak
berseling dan majemuk, daun berbentuk menyirip danda dua
dengan posisi sirip-sirip menyempit seperti jarum, bentuk
daun meruncing berwarna hijau, bunga berbentuk payung
majemuk, kelopak bunga berbentuk tabung dengan
berwarna hijau, biji adas muda berwarna kebiruan dan biji
tua berwarna kecoklatan atau hitam, biji berbentuk lonjong
berbau kuat dan manis.
91
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Semanggi Gunung

Semak

Pegagan

Semak

5.

Balsaminaceae

Pacar Air

Semak

6.

Brassicaceae

Sawi Tanah

Semak

Batangnya lunak dan berongga, daunnya tunggal berseling,
bertangkai panjang, bentuk bulat dengan pinggir terbagi
menjadi 5-7 lekukan dangkal, dan berwarna hijau, bunganya
berbentuk bongkol, keluar dari ketiak daun, dan berwarna
kuning.
Memiliki stolon, daun tunggal bertangkai panjang
berbentuk ginjal dan tepi daun bergerigi, tersusun roset,
bunga berwarna putih / merah muda tersusun dalam
karangan berupa paying, bunga tergantung dan berbentuk
lonjong, terasa pahit.
Batang basah dengan tekstur lunak dan berbentuk bulat
bercabang serta berwarna hijau kekuningan,daun tunggal
muncul tersebar dan berhadapan, bentuk daun lanset
memanjang, tepi daun bergerigi dengan ujung daun
meruncing, tulang daun menyirip, warna daun hijau muda
tanpa penumpu, bunga pacar air tunggal denga warna
beranekaragam, daun kelopak samping berbentuk corong
miring berwarna dan terdapat noda kuning didalamnya, di
pangkal atas mahkota bunga memanjang menyerupai taji,
daun mahkota berbentuk jantung terbalik bersatu dengan
buku, tangkai bunga tidak beruas, buah pacar air bertipe
regma, biji berbentuk bulat dengan lembaga yang lurus.
Berbatang basah, daun berbentuk bulat telur, ujung daun
meruncing, tepi daun begerigi/beringgit, daun tunggal
duduk tersebar, bunga kecil berwarna kuning, tersusun
dalam tandan pada ujung batang, buah berupa buah lobak,
biji kecil berbentuk bulat dan berjumlah banyak.
92
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7.

Camelliaceae

Puspa

Pohon

8.

Campanulaceae

Ki Tolod

Semak

9.

Caryophyllaceae

Cemplonan

Semak

10.

Euphorbiaceae

Meniran

Semak

93

Batang bulat torak, batang tidak bercabang, daun
berkembang dalam sepiral, daun berbentuk lonjong, pangkal
dau berbentuk baji dengan ujung meruncing, tepi daun
bergerigi, bunga tunggal berada di ketiak daun dengan dua
daun pelindung, bunga bewarna putih, buah kotak dapat
membuka dengan 5 katup, biji banyak dengan dikelilingi
sayap sempit berbentuk ginjal,
Batang bercabang dari pangkal, bergetah putih mengandung
racun, daun tunggal berbentuk lanset dengan permukaan
kasar, ujung daun runcing, pangkal daun menyempit, tepi
bergerigi melekuk ke dalam, daun berwarna hijau, bunga
tegak dan tunggal di ketiak daun, tangkai bunga panjang,
mahkota berbentuk bintang berwarna putih, buah kotak
berbentuk lonceng, merunduk dan berbiji banyak.
batang pohon yang menjalar dengan warna hijau. Daunnya
memiliki permukaan berwarna hijau kebiruan, dengan
lapisan lilin yang halus. Bunga cemplonan berbentuk
payung, dengan kelopak menyerupai corong yang
bercangap. Mahkota bunga bentuknya mirip bintang,
dengan warna putih. Buah cemplonan berbentuk lonjong,
diselimuti oleh selaput buah dan warnanya hijau. Biji
tanaman berwarna hitam, berbentuk bulat dan kecil.
Sedangkan akar tanaman berwarna putih.
Batang bulat dan basah berwarna merah atau hijau, daun
majemuk bersirip genap, bentuk daun lonjong, bunga di
ketiak daun menghadap ke bawah,buah berada di bawah
tangkai daun berbentuk bulat dan tersusun sejajar berwarna
hujau kemerahan.
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Anting-Anting

Semak

11.

Gramineae

Alang-Alang

Semak

12.

Jasminaceae /
Oleranceae

Melati

Semak

13.

Labilatea

Iler

Semak

14.

Lauraceae

Alpukat

Pohon
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Batang bercabang dengan garis memanjang kasar, letak
daun berselang-seling berbentuk bulat lonjong, ujung dan
pangkal daun meruncing, tepi daun bergerigi, bunga
berkelamin tunggal dan berumah satu berada di ketiak daun,
bunga kecil dalam rangkaian malai, buah kecil berwarna
hijau.
Tunas panjang bersisik, ujung tunas runcing, berbatang
pendek, bunga memiliki rambut berwarna putih atau merah
keunguan. Bentuk daun panjang berwarna hijau, tepi daun
tidak bergerigi dan bewarna merah.
Batang berkayu dengan sedikit rambut halus, daun majemuk
menyirip berbentuk ovate dengan pangkal membulat dan
ujung daun meruncing, tepi daun tidak rata dan
bergelombang, pertulangan daun menyirip dan melengkung,
bunga majemuk dengan tangkai bunga muncul pada ketiak
daun, susunan bunga menyirip dan berhadapan berwarna
putih, buah buni berbentuk bulat berwarna hitam dan
dikelilingi oleh kelopak.
Bentuk batang segi empat, batang basah, batang mudah
patah, daun berbentuk hati hujau berwarna kemerahan, tepi
daun bergerigi, bunga berbentuk susun.
Batang berkayu keras dan bercabang, daun bertangkai
berjejal pada ujung ranting, bentuk daun bulat telur
memanjang,bunga malai dan berada di dekat ujung ranting,
warna bunga putih kekuningan danberbau enak,buah
berbentuk buni atau peer, berbiji satu, buah bewarna hijau
atau hijau kekuningan dan bila tua bewarna keunguan, kulit
buah mengkilap, biji berbentuk bulat dan merupakan biji
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tunggal.

15.

Liliaceae

Kayu Manis Cina

Pohon

Manis Jangan

Pohon

Andong

Perdu
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Batang besar dan berkayu serta memiliki percabangan
banyak, daun berwarna keunguan ketika muda, bunga kecil
berwarna kuning, bunga tumbuh pada malai, buah berwarna
hitam berbentuk bulat meruncing,batang membulat berkulit
halus, batang berkayu dan bercabang. Daun tunggal dengan
tumbuh berhadapan, bentuk daun meruncing dengan
pangkal daun menyempit atau membagi, bentuk daun bulat
lonjong, daun tuggal dengan duduk bersilang, pertulangan
menyirip, bunga muncul dari ujung pertumbuhan, bunga
tumbuh di ketiak daun dan buah termasuk buah buni
berbentuk bulat lonjong.
Batang kuat dan keras, ranting tua gandul, daun dan kulit
bila diremas berbau manis, daun tunggal muncul tersebar,
daun muda bewarna kemerahan dan daun tua bewarna hijau,
bentuk daun bulat atau elips memanjang dengan ujung
membulat atau meruncing.
Batang beranting dan berbekas daun rontok menyerupai
cincin, daun pada ujung ranting berjejal dengan bentuk
spiral, ranting berbentuk talang, daun berbentuk lanset,
pangkal daun berbentuk baji dan ujung daun runcing, daun
bewarna hijau kemerahan atau lorek, malai bunga berada
pada ketiak daun bertangkai panjang dengan memiliki daun
pelindung di pangkal bunga, buah buni berbentuk bulat
bewarna merah mengkilat dengan biji bewarna hitam
mengkilat.
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16.

Malvaceae

Sidaguri

Perdu

17.

Melastomataceae

Senggani

Semak

18.

Mimosaceae

Petai cina

Pohon

19.

Moraceae

Lo/Kluwing/awarawar

Pohon

20.

Mrytaceae

Jambu Biji

Perdu

96

Batang bercabang dan tidak mudah patah, daun di ujung
bercabang,daun berbentuk bulat telur dengan ujung
melebar,tepi daun bergerigi,tulang daun menjari,bunga
muncul pada ketiak daun bewarna kuning,
Batang bercabang, bersisik dan berambut, daun tunggal
terletak denga berhadapan menyilang, bentuk daun bulat
telur, ujung daun runcing dengan pangkal membulat, tepi
daun rata, permukaan daun berambut kaku hingga terasa
kasar, tulang daun melengkung berwarna hijau, bunga
majemuk di ujung cabang berwarna ungu kemerahan, buah
masak merekah berwarna ungu tua kemerahan, biji kecil
berwarna coklat.
Batang keras bercabang banyak, daun majemuk dalam
tangkai berbilah ganda, bunga berjambul berwarna putih,
buah bulat dengan pangkal runcing dan berpenampang tipis,
buah berwarna hijau (muda) dan coklat (tua), biji berwarna
hijau berbentuk seperti polong sejajar.
Batang utama mengeluarkan akar gantung, buah serta
batang utama berbentuk pipih, daun berbentuk bulat telur
atau lonjong, ujung dau meruncing dengan sedikit
berambut,tangkai daun memanjang.bunga inconspicuous,
buah berwarna merah dengan memiliki daging, buah
berbentuk peer.
Memiliki banyak cabang, batang pohon keras berwarna
coklat, bentuk daun bulat telur, daun berwarna hijau, daun
tunggal bertangkai pendek berbentuk silindris, letak
berhadapan, daun muda berambut halus, permukaan daun
licin, tulang daun menyirip,batang dengan bagian bawahnya
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21.

Phyllanthaceae

Katuk

Perdu

22.

Plantaginaceae

Daun Sendok

Semak
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yang lebih besar. Bentuk cabang pada jambu biji yaitu
berkayu dan permukaannya licin dan terlihat lepasnya
kerak( bagian kulit yang mati), arah tumbuh batangnya
tegak lurus (erectus), jambu biji memiliki cabang sirung
pendek yaitu cabang-cabang dengan ruas yang pendek,
Bunga jambu biji kecil-kecil berwarna putih. Bunga pada
jambu biji terdiri dari kelopak dua mahkota yang masingmasing terdiri aras 4-5 daun berkelopak dan sejumlah daun
mahkota yang sama, dan memiliki benang sari yang banyak
dan berkelopak, berhadapan dengan daun-daun mahkota
memiliki tangkai sari dengan warna yang cerah bakal buah
tenggelam dan mempunyai satu tangkai putik, Buah jambu
biji memiliki buah sejati tunggal. Jambu biji termasuk buah
sejati tunggal yang berdaging dan bentuk buahnya bulat.
Bijinya banyak dan terdapat pada daging buahnya, terletak
berkumpul di tengah daging buah.
Batang bercabang, daun majemuk bewarna hijau dan
tedapat bercak putih, daun berbentuk bulat lonjong denga
ujung daun meruncing dan pangkal daun membulat, bunga
bewarna merah dan muncul sejajar di bagian bawah batang
daun, buah bewarna putih berbbentuk bulat, biji hitam.
Batang tumbuh tegak. Daun tunggal, bertangkai panjang,
tersusun dalam roset akar. Bentuk daun bundar telur sampai
lanset melebar, tepi rata atau bergerigi kasar tidak teratur,
permukaan licin atau sedikit berambut, pertulangan
melengkung, warnanya hijau. Perbungaan majemuk
tersusun dalam bulir,ukuran kecil, warna putih. Buah
lonjong atau bulat telur berwarna hitam dan keriput
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23.

24.

Portulacaceae

Krokot

Semak

Kina

Pohon

Kopi Robusta

Pohon

Rubiceae

Batang berbentuk bulat basah berwarna hijau kemerahan,
daun berbentuk lonjong berwarna hijau dengan bentuk
ujung daun membulat atau tumpul, bunga berwarna putih
dengan mahkota berwarna kuning, biji bunga berbentuk
bulat kecil berwarna hitam.
Batang berkayu berbentuk bulat denga berwarna coklat
kehijauan, daun tunggal berbentuk lonjong dengan tepi rata
dan pangkal daun tumpul, daun muda berwarna hijau dan
daun tua berwarna merah,bunga majemuk berbentuk
bintang degan warna putih kekuningan, kelopak bunga
bertajuk 5, bagian pangkal menyatu dan berwarna hijau,
bunga berbentuk tabung dengan ujung membesar dan
bewarna coklat, buah berbentuk kotak lonjong, buah keras
dan berwarna cokelat dengan biji kecil berwarna hitam.
Batang berkayu keras berwarna putih keabu-abuan, daun
berbentuk lonjong dengan pagkal yang tumpul dan ujung
daun meruncing, daun tumbuh berhadapan, daun tunggal
dengan tepian rata dan tulang daun menyirip, bunga tumbuh
diketiak daun berwarna putih dengan bau yang
harum,kelopak bunga bewarna hijau dengan pangkal
menutupi bakal buah, buah berdaging dan kulit
bertanduk,biji kopi memiliki alut pada permukaan datarnya,
setiap buah memiliki 2 biji yang terbungkus oleh kulit
bertanduk.
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Rumput Mutiara

Semak

25.

Theaceae

Teh

Perdu

26.

Verbenaceae

Tembelekan

Perdu

Batang mempunyai banyak percabangan. Batang bersegi,
daun berhadapan bersilang, tangkal daun pendek/hampir
duduk, ujung runcing, tulang daun satu di tengah. Ujung
daun mempunyal rambut yang pendek. Bunga ke luar dari
ketiak daun, bentuknya seperti payung berwarna putih,
berupa bunga majemuk, tangkai bunga (induk) keras. Buah
bulat dengan ujung yang pecah-pecah.
Bentuk daun berujung runcing, batang tegak berkayu
bercabang banyak, ujung ranting dan daun muda berambut
halus, daun tunggal bertangkai pendek, letak daun berseling,
helai daun kaku berbentuk lonjong, ujung dan pangkal daun
runcing, tepi daun bergerigi, tulang daun menyirip, warna
daun hijau muda / hijau tua dengan permukaan daun
mengkilap, bunga berada di ketiak daun, bunga tunggal /
berkelompok menjadi satu, berwarna putih cerah dengan
kepala sari berwarna kuning dan berbau harum.
Daun tunggal terletak dengan berhadapan, daun berbentuk
bulat telur dengan ujung runcing, tepi daun bergerigi, tulang
daun menyirip, permukaan daun berambut halus dan kasar,
bunga dalam bentik rangkaian (rasemos) dengan warna
putih, merah muda, jingga dan kuning, buah kecil berwarna
hitam mengkilat bila sudah matang berbentuk rangkaian.
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LAMPIRAN 3
c. Hasil Penggolongan Tumbuhan Obat Berdasarkan Habitus
No. Perawakan

Nama Lokal

Bandotan

Semanggi
Gunung
Krokot
1

Semak

Adas

Sawi Langit
Sawi Tanah

Nama ilmiah

100

Manfaat pengobatan
Anti bakteri, disentri, anti-litik, menangani kolik, flu,
demam, diare, reumatik, luka bakar, radang, gatal-gatal,
kejang-kejang, sakit kepala, pneumonia, sakit perut, bisul,
Ageratum conyzoides L.
malaria, radang telinga (otitis media), pendarahan, mual,
perut kembung, keseleo, pegal linu, mencegah kehamilan,
dan tumor rahim.
Sakit kuning, batu empedu, kencing batu, infeksi saluran
Hydrocotyle
kencing, batuk, sesak napas, sariawan, radang tenggorokan,
sibthorpioides Lam.
amandel dan infeksi pada telinga bagian tengah.
Antioksidan, antimutagenik, disentri, obat penenang,
Portulaca oleracea L.
peluruh air seni dan sebagai tonik.
Sakit perut, perut kembung, mual, mintah, kurang ASI,
sakit kuning, kurang nafsu makan, batuk, sesak napas, nyeri
haid, haid tidak teratur, rematik goat, susah tidur, buah pelir
Foeniculum vulgare Mill. turun, kolik, usus turun ke lipat paha, batu empedu,
pembengkakan epididimis, penimbunan cairan pada
hidrokel testis, keracunan tumbuhan obat dan meningkatkan
penglihatan.
Vernonia cinerea (L.)
Demam, panas, batuk, disentri, hepatitis, kelelahan dan
Less.
susah tidur.
Radang saluran napas, batuk, TBC, panas, campak,
Nasturtium montanum
reumatik, sakit tenggorokan, hepatitis, bisul, memar, lika
Wall.
berdarah dan gigitan ular
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Pegagan

Centella asiatica, (L.)
Urb.

Pacar Air

Impatiens balsamina L.

Senggani

Melastoma candidum D.
Don.

Jombang

Taraxacum officinale
Wiggers.
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Hepatitis, campak, demam, amandel, sakit tenggorokan,
bronchitis, infeksi saluran kencing, kencing batu, mata
merah, wasir, keracunan, muntah darah, batuk darah,
mimisan, cacingan dan lepra.
Peluruh menstruasi, kanker, bengkak, reumatik, bisul,
gigitan ular, radang kulit, keputihan, tulng patah / retak,
pereda nyeri, anti-inflamasi, infeksi kerongkongan, luka
bakar,kutil, antibakteri, anti alergi, anti fertilitas, benkak,
sakit tulang (ostalgia), edema, nyeri sendi, menonstasia,
algomenorrhea, gigitan serangga, kram, mengatasi sakit
perut akibat amenorrhea, postpartum blood stasis,
onychomycosis, anti pruritis, anti dermatitis, anti mikroba
dan mengatasi ketulangan atau tidak sengaja menelan
tulang.
Dispepsi, disentri basiler, diare, hepatitis, keputihan,
sariawan, menstruasi berlebih, wasir darah, pendarahan
rahim, melena, radang dinding pembuluh darah, batuk,
luka, prolapsed uterine (rahim turun), anti hipertensi dan
tromboangitis.
Menghilangkan bengkak, menyembuhkan penyakit liver,
menyembuhkan penyakit lambung, anti biotik, anti radang,
peluruh urin, menurunkan panas, anti racun, meningkatkan
produksi empedu, melancarkan aliran darah, meningkatkan
nafsu makan, sebagai laksatif ringan, menurunkan kadar
gula dalam darah, radang pada mata, maag, diabetes
mellitus, hipertensi, anemia, meningkatkan produksi ASI,
mengobati penyakit kulit, gigitan ular, gondongan, diare,
sembelit, disentri, anti tumor dan anti kanker (payudara,
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paru-paru, serviks dan gusi).
Gynura aurantiaca D. C.

Urang-aring

Eclipta alba (L.) Hassk.

Baru Cina

Artemisia vulgaris L.

Cemplonan

Drymaria cordata (L.)
Willd. ex J.

Daun Sendok

Plantago mayor L.

Meniran

Phylanthus urinaria, L.

Gandarusa

Justicia gendarussa
Burm.F.

Melati

Jasminum sambac (L.)
Ait.

Obat penenang, meredakan sakit hipertensi
Muntah darah, mimisan, kencing darah, berak darah,
hepatitis, diare, pendarahan rahim, kurang gizi, keputihan
dan rambut beruban.
Sakit saat menstruasi, keguguran, disentri, keputihan, sulit
mempunyai keturunan, muntah darah, mimisan, pendarahan
usus, dan mempermudah kelahiran.
Mengobati bisul, membersihkan saluran pencernaan,
mengatasi herpes, menurunkan panas dan demam.
Infeksi saluran kencing, kencing berlemak, kencing
berdarah, nefrotik edema, batu empedu, batu ginjal, radang
prostat, kencing sedikit, demam, influenza, pertusis,
bronchitis, diare, disentri, nyeri lambung, konjungtivitis,
diabetes mellitus, cacingan, gigitan serangga, hepatitis
ikterik, mimisan, dyspepsia, cacingan, afrodisiak,
spermatorea, disuria, sulit kencing, penglihatan kabur,
batuk darah, keputihan, nyeri otot, mata merah, batuk
berdahak, beri-beri, darah tinggi, reumatik gout dan sakit
kuning.
Sakit kuning, malaria, demam, ayan, batuk, menstruasi
berlebih, disentri, luka bakar, koreng dan jerawat.
Luka memar, tulang patah, reumatik, bisul, borok dan
koreng.
ASI berlebih, radang mata, demam, sakit kepala, kudis,
diare, sakit perut, dermatitis, asma, bisul, kanker payudara,
pendarahan saluran kencing, sakit gigi, antilipid
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Umyung

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Anting-anting
Bayam Duri
Ki Tolod
Iler

2

Acalypha australis L.
Amaranthus spinousus,
L.
Isotoma longiflora (L.)
C.Presl.
Coleus scutellarioides,
(L.) Benth.

Achyranthes aspera L.

Rumput
mutiara

Hedyotis corymbosa (L.)
Lamk.

Alang-Alang

Imperata cylindrical
Beauv.

Andong

Cordyline fruticosa (L.)
A.Chev.

Sidaguri

Sida rhombifolia L.

Perdu
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Jarong

peroksidase, anti bakteri, penyembuh luka, antioksidan,
antimikroba dan sesak napas.
Disentri basiler, disentri amuba, diare, malnutrisi, mimisan,
muntah darah, berak darah, kencing darah dan malaria.
Kencing nanah, kencing tidak lancer, bronchitis, membantu
produksi Asi, menambah darah, eksim, bisul dan demam.
Sakit gigi, asma, bronchitis, radang tenggorokan, obat luka,
obat tetes mata dan kanker.
Ambeien, diabetes mellitus, demam, diare, menstruasi tidak
teratur dan bisul.
Demam, panas, malaria, enteritis, amandel, radang paruparu, gondongan, reumatik, infeksi ginjal, nyeri menstruasi,
muntah darah, kencing darah, mempermudah persalinan,
kejang-kejang, membersihkan mata, malaria, menurunkan
kolesterol , menurunkan tekanan darah dan kencing batu.
Tonsilis, bronchitis, gondongan, pneumonia, radang usus
buntu, hepatitis, radang panggul, infeksi saluran kemih,
bisul, borok dan kanker : lymphosarcoma, lambung,
serviks, payudara, rectum, fibrosarcoma dan nasophar.
Menurunkan panas, pendarahan, dehidrasi, meluruhka urin,
mengurangi udema, menurunkan tekanan darah, mimisan,
batuk darah, kencing darah, menorhagia, pendarahan
gastrointentinal dan hepatitis viral.
Mengobati batuk berdarah, mencegah keguguran, obat nyeri
haid, hematuria, wasir berdarah, luka berdarah, diare,
disentri, nyeri lambung dan nyeri ulu hati
Penyakit asam urat dan rematik, influenza, demam, radang
amandel (tonsilitis), difteri, TBC kelenjar
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Teh

Cammelia sinensis
(L.)Kuntze

Tembelekan

Lantana camara L.

Jambu Biji

Psidium guajava, L.

Katuk

Sauropus adrogynus (L.)
Merr.

Sengkedan

Heliotropium indicum L.

(scrofuloderma),radang usus (enteritis), disentri, sakit
kuning (jaundice), malaria, batu saluran kencing, sakit
lambung, wasir berdarah, muntah darah, terlambat haid,
dancacingan, asma, sakit gigi, sariawan, disentri, susah
buang air besar/sembelit dan untuk Gigitan Serangga.
Sakit kepala, diare, penyubur rambut, kolesterol, trigliserida
darah tinggi, infeksi saliran pencernaan, diabetes mellitus
dan mengurangi karang gigi.
Influenza, TBC, reumatik, keputihan, batuk darah, sakit
kulit, bisul, bengkak, gatal-gatal, panas tinggi, asma,
mengobati luka, anti inflamasi, penghilang rasa sakit,
menjaga kekebalan, anti arthritis rematik, antifebril
(demam), anti tumor, anti oksidatif, anti koagulasi, anti
bakteriostatik, anti mikroba, antimutagenik, antioksidan dan
memar.
Diabetes mellitus, maag, diare, masuk angin, beser,
prolapsisani, sariawan, luka, membersihkan usus besar,
obat cacing, membersihkan vagina, memperlancar
peredaran darah, menurunkan gula darah, hemostatik, anti
bakteri, pencegah kanker dan sakit kulit.
Anemia, asi sukar keluar, sembelit, borok, mencegah
gangguan reproduksi, menghambat penyakit jantung,
gangguan pembuluh darah dan mencegah osteoporosis
.
Infeksi paru-paru, abses paru-paru, radang tenggorokan,
sariawan, diare, disentri, radang buah zakar, bisul, radang
kulit bernanah, alergi, sariawan, borok, eksim dan bisul
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3

Pohon

Manis Jangan

Cinnamomum
verum J.S. Presl

Petai cina

Leucaena leucocephala,
Lmk. De Wit

Kayu Manis
Cina

Cinnamomum
cassia Nees Ex Bl.

Kina

Cinchona
ledgeriana Moens

Kopi Robusta

Coffea arabica L.

Mencegah penggumpalan darah, anti bakteri, menurunkan
resiko adanya penyakit jantung, menurunkan kolesterol,
menghangatkan tubuh, mencegah dan mengobati diabetes
serta meredakan rasa sakit saat haid, menghambat
pertumbuhan bakteri, mencegah penyakit alzheimer
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Diabetes mellitus, cacingan, meningkatkan gaira seks, luka
baru, luka bengkak dan kasura.
Menghangatkan limfa dan ginjal, melancarkan peredaraan
darah, menghilangkan sakit, menambah hawa nafsu makan
(stomakik)dan meluruhkan kentut (carminative). Sementara
itu bagian ranting muda mempunyai efek farmokologis
sebagai peluruh keringat (diaphoretic), mengendurkan otot
(muscle relaxant), menghangatkan dan melancarkan
sirkulasi di meridian, serta melancarkan pernapasaan.
Untuk mengobati sakit malaria, penyakit jantung, kejang
otot, sebagai tamiflu pada flu burung, sebagai kosmetik,
pestisida nabati atau biopestisida.
Sebagai anti oksidan, meningkatkan metabolism, membakar
lemak berlebih, menekan rasa lapar, menyembuhkan
diabetes, mengurangi kolesterol, meningkatkan sirkulasi
darah, sebagai detoksifikasi alami, meningkatkan energy,
mengurangi radikal bebas, meningkatkan system kekebalan
tubuh, memperlambat penuaan, melembabkan kulit,
mengurangi kerusakan rambut dan mencegah kebotakan.
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Lo/Kluwing/a
war-awar

Alpukat

Puspa

Ficus septic Burm.F

Sariawan, kutil, menghentikan pendarahan, obat pencahar,,
radang usus, bisul, gigitan ular, asma, anti bakteri,
anticendawan, antiprotozoa, kanker payudara dan sebagai
imunomodulator.

Sariawan, melembabkan kulit kering, kencing batu, sakit
kepala, darah tinggi, nyeri syaraf, nyeri lambung,
Persea gratissima Gaertn pembengkakan saluran napas, sakit gigi, diabetes melitus,
monorrhagia, sakit perut, bronchitis, diare dan menstruasi
tidak teratur.
Schima wallichii Choisy

Mengurangi nyeri menstruasi, penawar racun, anti
peradangan, mengobati penyakit rahim dan nyeri perut,
diare dan mengobati luka.
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LAMPIRAN 4
d. fitokimia
No.
1

Nama Ilmiah

Nama Lokal

Pegagan

Foeniculum vulgare Mill.

Adas

Hydrocotyle sibthorpioides Lam.

Semanggi gunung

Ageratum conyzoides L.

Bandotan

Vernonia cinerea (L.) Less.

Sawi langit

Artemisia vulgaris L.

Baru cina

Eclipta alba (L.) Hassk.

Urang-aring

2

3
4

5
6

7

107

Centella asiatica (L.) Urb.

Fitokimia
brahmoside, brahmic acid, brahminosid, asiaticoside,
thankuniside, isothankuniside, madecassoside,
madasiatic acid, meso-inositol, centelloside,
carotenoids, hydrocotylin, vellarine, tani, kalium,
natrium, magnesium, kalsium dan zat besi
minyak asiri 0,3-6%, anethol 50-60%, fanchom, metil
chavicol, anis keton, kamfena, limonena, 1,8 sineol,
arginin, β-sitosterol, dianethole, rutin, dan
stigmasterol
hyperin, minyak atsiri, saponin, zat samak dan
coumarin
asam amino, oraganacid, pectic substance, minya asiri
kumarin, ageratochromene, friedelin, ß-sitosterol,
stigmasterol, tanin, sulfur, potassium chloride dan
alkaloid
alkaloid, saponin dan triterpen
minyak atsiri (phellandrene, cadinene,α-thujone), αamirin, fernenol, dihydromatricaria ester, cineole, 1α-terpineol, β-kariophilene, 1-quebrachitol, tanin,
inulin (artemose), oxytocin, yomogi alcohol, dan
ridentin.
phytosterol, isoflavonoids, triterpenoid saponins,
nikotin, a-therthienyl, a-therthienylmethanol,
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8
9
10

11
12

Umyung
Sengkedan

Taraxacum officinale Wiggers.

Jombang

Justicia gendarussa Burm.F.

Gandarusa

Achyranthes aspera L.

Jarong

Amaranthus spinousus L.

Bayam duri

Impatiens balsamina L.

Pacar air

Nasturtium montanum Wall.

Sawi tanah

13

14

15

108

Gynura aurantiaca D. C.
Heliotropium indicum L.

ecliptine, a-formil-a thertienyl, 2-(Buta-1,3,-diynyl)5-5(but-3-en-1-ynyl) thiophene, 5-(3-Buten-1-ynyl)2,2-bithienyl-5-methyl acetate, wedelolactone, dan
tanin
saponin, flavonoida, dan polifenol
alkaloida, kardenolin danflavonoid
kholine, inulin, pectin, koumestrol, asparagin,
polisakarida (fruktosa dan inulin), pektin, peptin,
resin, musilago, flavonoid. asam kafeat, asam kicorat,
pollinastanol, taraksasterol, tarakserol, flavosanthin,
lutein 5,6-epoksida, isorhamnetin 3,7-diglukosida,
ixerin D, deepoksineosanthin, 11-beta, dan 13dihidrolaktusin
minyak asiri, kalium oksalat, tanin dan alkaloid.
akirantin glokosa, galaktosa, reilosa, ramnosa,
alkaloid, hentriakontan, sapogenin, betainecdyisterone
dan triterpenoid saponin
amarantin, rutin, spinasterol, hentriakontan,
tanin,kalium nitrat, garam fosfat, zat besi dan vitamin
(A, C, K dan piridoksin=B6).
nanthocyanin, cyaniding, malvidum, kunion, saponin,
steroid, fixel oil (-spinasterol, -ergosterol,
balsaminasterol, parinaric acid, minyak menguap,
quercetin, derifat kaempferol dan naphthaquinon),
anthocyanins, cyanidin, delphinidin, pelargonidin,
malvidin, kaempherol, quercetin dan cynadin
monoglycoside
rorofone, rorifamide, 6 crystalline subtans (2
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16
17
18
19
20

Puspa
Ki tolod
Cemplonan

Acalypha australis L.

Anting-anting

Phylanthus urinaria L.

Meniran

Imperata cylindrical Beauv.

Alang-alang

Jasminum sambac (L.) Ait.

Melati

Coleus scutellarioides (L.) Benth.

Iler

Cinnamomum verum J.S. Presl.

Manis jangan

Cinnamomum burmanni Nees ex Bl.

Kayu manis cina

Persea gratissima Gaertn.

Alpukat

Cordyline fruticosa (L.) A.Chev.

Andong

21

22
23
24

25
26

27

substansi netral dan 4 asam organik ) dan decyanated
tanin, flavonoid, steroid, kunion dan saponin
alkaloid seperti lobeline, lobelamine, isotamine
alkaloid, dan polifenol
astringen, fenol, flavonoid, alkaloid, minyak
atsiri,steroid dan triterpenoid
filantin, hipofilantin, kalium, tanin, flavonoid,
alkaloid, tripenoid, asam lemak, dan vitamin C
aurondin, fernenol, isoarborinol, silindrin, simiarenol,
kampesterol, stigmasterol, β-sitosterol, skopolin, phidroksibenzaladehida, katekol, asam klorogenat,
asam isokloregenat, asam p-kuramat, asam
neoklorogenat, asam asetat, asam oksalat, asam dmalat, asam sitrat, potassium, kalsium, imperanere,
cylindol-A, graminone-B dan 5-hidroksitriptamin
indole, linalcohol, asetat benzilic, alkohol benzilic,
dan jasmon
minyak atsiri, tanin, lemak, phyosterol, calcium
oxalate dan pectic substances
minyak atsiri, eugenol, safrol, sinamaldehide, tanin,
kalsium oksalat, dammar, zat penyamak, cinnzelanol,
kumarin, benzyl, benzoat dan felandren
kamfer, safrol, sinamil aldehid, sinamil asetat, terpen,
sineol, sitral, sitrolena, polifenol dan benzaldehid
kalsium, fosfor, zat besi, sodium, potasium, vitamin
(A, B-1 dan C), saponion, alkaloid, flavonoid,dan
polifenol.
steroida, saponin, polisakarida
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Schima wallichii Choisy.
Isotoma longiflora (L.) C. Presl.
Drymaria cordata (L.) Willd. ex J.
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29
30
31

Sidaguri

Melastoma candidum D. Don.

Senggani

Leucaena leucocephala Lmk. De Wit.

Petai cina

Ficus septic Burm.F.

Lo/Kluwing/awarawar

Psidium guajava L.

Jambu biji

Sauropus adrogynus (L.) Merr.

Katuk

Plantago mayor L.

Daun sendok

Portulaca oleracea L.

Krokot

Cinchona ledgeriana Moens.

Kina

Coffea arabica L.

Kopi robusta

Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.

Rumput mutiara

32

33

34
35

36
37

38

alkaloid, kalsium oksalat, tanin, saponin, fenol, asam
amino, minyak terbang, zat philegmatic, phenol,
steroid dan efedrine
Saponin, flavonoida, tanin dan zat penyamak
tanin, flavonoid, kalori, protein, lemak, hidrat arang,
kalsium, fosfor, zat besi dan vitamin (A, B1 dan C)
Saponin, flavonoid, alkaloid, tanin, polifenol dan
glikosida
tanin, minyak asiri (eugenol), minyak lemak, damar,
zat samak, triterpenoid, asam malat, asam apfel, asam
amino (triptofan, lisin), pektin, kalsium, fosfor, besi,
mangan, magnesium, belerang, dan vitamin (A, BI dan
C)
kalsium, lemak, fosfor, zat besi, vitamin (A, B dan C),
pirolidion, metil piroglutamat, p-dodesifenol, serat,
hidrat arang, karoten, karbohidrat, asam folat,
alkanoid, flavonoid, terpenoid, steroid, polifenol, tanin
dan minyak atsiri
asam sitrat, flavonoid, polivenol, vitamin C dan tanin
omega tiga, asam linoleat, KCL, KS04, KNO3, asam
nikotinik, tanin, saponin, vitamin (A, B dan C), inoradrenalin, dopamine dan dopa
alkaloida, saponin, flavonoida dan polifenol
Kafein, trigonelin, protein, asam amino, karbohidrat,
asam khologenat, glikosida, mineral, komponen
volatile dan polifenol
hentriacontane, stigmasterol, ursolic acid, oleanolic
acid, β-sitosterol, sitisterol-D-glucoside, p-coumaric
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Sida rhombifolia L.
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39
Cammelia sinensis (L.)Kuntze.

Teh

Lantana camara L.

Tembelekan

40

acid, flavonoid glycosides dan baihuasheshecaosu
(kumarin)
polifenol, flavonol, kafein, glikosida, vitamin (E dan
C), karoten, saponia, fluoride, seng, selenium dan
magnesium
saponin, flavonoid, minyak atsiri, antadene (A dan B),
asam lantat, humulene, β-caryophyllene, terpidene, apinene dan p-cymene
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LAMPIRAN 5
Klasifikasi, morfilogi dan ekologi tumbuhan obat
Nama Ilmiah : Hydrocotyle sibthorpioides L.
Klasifikasi
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Asterales
Familia : Apiaceae
Genus : Agerantum
Spesies:
Hydrocotyle sibthorpioides L.
Nama Lokal : Bandotan,
Babandotan, Wedusan, Rumput
Bulu.
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang

3. Daun

4. Bunga
5. Buah
6. Biji
Ekologi / Pesebaran :

Semak
Bulat berambut panjang dan
bercabang.
Terletak berhadapan bersilang,
bentuk bulat telur (pangkal
bulat, ujung runcing), tepi
bergerigi, sisi, permukaan
berambut dan daun berwarna
hijau.
Berukuran kecil berwarna putih
keunguan, bunga majemuk dan
berkumpul, bentuk malai rata
tumbuh di ujung tangkai.
Berwarna hitam berukuran kecil.

S : 07º23’.32,43’
E : 110º22’.29,92’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * : V
Kiri * :
3. Suhu :
25ºC
4. pH tanah :
6,5
5. Kelembaban :
83
Catatan : Memiliki potensi pengobatan yaitu untuk anti bakteri, disentri, antilitik, menangani kolik, flu, demam, diare, reumatik, luka bakar, radang, gatalgatal, kejang-kejang, sakit kepala, pneumonia, sakit perut, bisul, malaria, radang
telinga (otitis media), pendarahan, mual, perut kembung, keseleo, pegal linu,
mencegah kehamilan, dan tumor rahim.
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah : Plantago mayor L.
Klasifikasi
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnolyophta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Plantaginales
Familia : Plantaginaceae
Genus : Plantago
Spesies : Plantago mayor L.
Nama Lokal : Ki Urat, C. Uncal,
Meloh Kiloh, Otot-ototan,
Sangkabuah, Sangkuah, Sembung
Otot, Suri Pandak, Daun Urat, Daun
Sendok, Ekor Angin.
Deskripsi Morfologi
1. Perawakan
2. Batang

3. Daun

4. Bunga
5. Buah
6. Biji
Ekologi / Pesebaran

Semak
Batang tegak bercabang
Daun tunggal bertangkai panjang,
tersusun dalam roset akar, bentuk
bulat telur sampai lanset melebar,
tepi rata atau bergerigi kasar tidak
teratur, permukaan licin atau sedikit
berambut, pertulangan melengkung,
warna hijau
Majemuk tersusun dalam bulir,
ukuran kecil berwarna putih
Lonjong atau bulat telur berwarna
hitam dan keriput.
-

S :07º23’.29,68’
E :110º22’.27,25
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :
Kiri * : V
3. Suhu :
24ºC
4. pH tanah :
6,2
5. Kelembaban :
80
Catatan : memiliki potensi untuk menyembuhkan penyakit infeksi saluran
kencing, kencing berlemak, kencing berdarah, nefrotik edema, batu empedu, batu
ginjal, radang prostat, kencing sedikit, demam, influenza, pertusis, bronchitis,
diare, disentri, nyeri lambung, konjungtivitis, diabetes mellitus, cacingan, gigitan
serangga, hepatitis ikterik, mimisan, dyspepsia, cacingan, spermatorea, disuria,
sulit kencing, penglihatan kabur, batuk darah, keputihan, nyeri otot, mata merah,
1. Lokasi Titik Koordinasi :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
114

batuk berdahak, beri-beri, darah tinggi, dan sakit kuning.
Nama Ilmiah : Centella asiatica (L.) Urb.
Klasifikasi
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Apiales
Familia : Umbelliferae /Apiaceae
Genus : Centella
Spesies : Centella asiatica (L.)Urb.
Nama Lokal : Pegagan, Kaki Kuda,
Antanan, Papagan

Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang
3. Daun

4. Bunga
5. Buah
6. Biji
Ekologi / Pesebaran :

Semak
Memiliki stolon,
Daun tunggal bertangkai panjang berbentuk
ginjal dan tepi daun bergerigi, tersusun
roset
bunga berwarna putih / merah muda
tersusun dalam karangan berupa payung,
bunga tergantung dan berbentuk lonjong,
terasa pahit.
-

S :07º23’.29,94’
E :110º22’.27,46’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :
Kiri * : V
3. Suhu :
25 ºC
4. pH tanah :
6,6
5. Kelembaban :
80
Catatan : Memiliki potensi sebagai obat hepatitis, campak, demam, amandel,
sakit tenggorokan, bronchitis, infeksi saluran kencing, kencing batu, mata merah,
wasir, keracunan, muntah darah, batuk darah, mimisan, cacingan dan lepra.
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah : Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
Klasifikasi
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Apiales
Familia : Apiaceae
Genus : Hydrocotyle
Spesies :
Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
Nama Lokal : Pegagan Embun,
Antanan Beurit, Antanan Lembut,
Andem, Katepan, Rending,
Semanggi, Salatun, Take Cena,
Tikim, Patikim, Tian Hu Sui,
Semanggi Gunung.
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang
3. Daun

4. Bunga
5. Buah
6. Biji
Ekologi / Pesebaran

Semak
Batang lunak dan berongga
Daun tunggal bertangkai panjang,
bentuk daun bulat denga tepi daun
terbagi menjadi 5-7 lekukan
dangkal, warna hijau
Berbentuk bongkol, keluar dari
ketiak daun berwarna kuning
-

S :07º23’31.43’
E :110º22’.28,97’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * : V
Kiri * :
3. Suhu :
23ºC
4. pH tanah :
6,4
Kelembaban :
86
Catatan : Memiliki potensi sebagai obat sakit kuning, batu empedu, kencing
batu, infeksi saluran kencing, batuk, sesak napas, sariawan, radang tenggorokan,
amandel dan infeksi pada telinga bagian tengah.
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah : Gynura aurantiaca D. C.
Klasifikasi
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
Kelas : Magnoliopsida
Ordo : Asteridae
Familia : Asteraceae
Genus : Gynura
Spesies : Gynura aurantiaca D. C.
Nama Lokal : Harenga Badak,
Umyung, Laku Anu

Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang

3. Daun

4. Bunga
5. Buah
6. Biji
Ekologi / Pesebaran

Semak
Berbentuk silindris, tegak bulat
beralur, beruas berwana hijau
Daun tunggal berbentuk bulat telur,
ujung dan pangkal runcing, tepi
beringgit, pertulangan menyirip,
warna hijau.
Majemuk, berbentuk bulir warna
hijau, kelopak berbentuk corong
warna hijau, benang sari berwarna
putih
Berbentuk bulat warna hitam
Berbentuk bulat berwarna putih.

S :07º23’.29,75’
E :110º22’.27.30’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :
Kiri * : V
3. Suhu :
23ºC
4. pH tanah :
6,3
5. Kelembaban :
87
Catatan : Memiliki potensi sebagi obat penenang dan meredakan sakit
hipertensi.
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah : Melastoma candidum D. Don
Klasifikasi
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Myrtales
Familia : Melastomataceae
Genus : Melastoma
Spesies :
Melastoma candidum D. Don
Nama Lokal : Harendong, Kluruk,
Senggani, Senduduk, Kemanden,
Yeh Mu Tan
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang

3. Daun

4. Bunga
5. Buah
6. Biji
Ekologi / Pesebaran :

Semak
Bercabang, bersisik dan berambut
Tunggal, terletak berhadapan
menyilang, bentuk daun bulat telur
ujung daun meruncing dengan
pangkal membu,at, tepi daun rata,
permukaan daun berambut kaku,
tulang daun melengkung dan
berwarna hijau.
Bunga majemuk di ujung cabang
berwarna ungu kemerahan
Buah berbentuk bulat, buah masak
akan merekah berwarna ungu
kemerahan.
Kecil-kecil berwarna coklat

S :07º23’.29.84’
E :110º22’.27.36’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :
Kiri * : V
3. Suhu :
24ºC
4. pH tanah :
6,5
5. Kelembaban :
81
Catatan : Memiliki potensi sebagai obatdispepsi, disentri basiler, diare,
hepatitis, keputihan, sariawan, menstruasi berlebih, wasir darah, pendarahan
rahim, melena, radang dinding pembuluh darah, batuk, luka, prolapsed uterine
(rahim turun), anti hipertensi dan tromboangitis.
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah : Lantana camara L.
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
Kelas : Magnoliopsida
Ordo : Lamiales
Familia : Verbenaceae
Genus : Lantana
Spesies : Lantana camara L.
Nama Lokal : Kembang Satek, Tahi
Ayam, Tahi Kotok, Cente, Kembang
Telek, Obio, Puyengan, Tembelek,
Tembelekan, Teterapan, Tamanjho,
Bunga Pagar, Kayu Singapur,
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang

3. Daun

4. Bunga

5. Buah
6. Biji
Ekologi / Pesebaran :

Perdu
Batang bercabang banyak, berduri
Tunggal, terletak berhadapan, bentuk
bulat telur dengan ujung meruncing,
tepi daun bergerigi, tulang daun
menyirip, permukaan daun berambut
halus
Bunga berbentuk rangkaian (rasemos),
dengan warna yang beragam (merah
muda, jingga, kuning dan putih)
Buah kecil berwarna hitam bila masak
dan berbentuk rangkaian atau
bergerombol dalam satu tangkai.
-

S :07º23’.29.85’
E :110º22.27,38’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * : V
Kiri * :
3. Suhu :
23ºC
4. pH tanah :
6
5. Kelembaban :
83
Catatan : Memiliki potensi sebagai obat influenza, TBC, reumatik, keputihan,
batuk darah, sakit kulit, bisul, bengkak, gatal-gatal, panas tinggi, asma,
mengobati luka, anti inflamasi, menjaga kekebalan, rematik, antifebril (demam),
anti tumor, anti oksidatif, anti mikroba, antioksidan dan memar.
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah : Sida rhombifolia L.
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Malvales
Familia : Malvaceae
Genus : Sida
Spesies : Sida rhombifolia L.
Nama Lokal : Sidaguri, sidagori

Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang
3. Daun
4. Bunga
5. Buah
6. Biji

Perdu
Batang bercabang dan tidak mudah
patah, berwarna coklat keabuan
Daun berbentuk bulat telur dengan
ujung melebar, tepi daun bergerigi,
tulang daun menjari
Bunga muncul pada ketik daun,
berwarna kuning.
Buah kecil dengan bentuk bulat yang
memiliki alur
Kecil dan berwarna coklat, keras
bila ditekan, dalam satu buah
terdapat 4-5 biji berbentuk lonjong.

Ekologi / Pesebaran :
S :07º23’.29,96’
E :110º22’.27,48’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :
Kiri * : V
3. Suhu :
23ºC
4. pH tanah :
6,2
5. Kelembaban :
85
Catatan : Memiliki potensi untuk mengobati penyakit asam urat dan rematik,
flu, demam, radang amandel, difteri, TBC, radang usus, disentri, sakit kuning,
malaria, batu saluran kencing, sakit lambung, wasir, muntah darah, terlambat
haid, cacingan, asma, sakit gigi, sariawan, disentri, susah buang air
besar/sembelit dan untuk gigitan serangga.
1. Lokasi Titik Koordinasi :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
120

Nama Ilmiah : Foeniculum vulgare Mill.
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Apiales
Familia : Apiaceae
Genus : Foeniculum
Spesies :
Foeniculum vulgare Mill.
Nama Lokal : Adas, Hades,
Adas Londa, Adas Landi,
Adhas, Wala Wunga, Das
Pedas, Adas Pedas, Adeh,
Manih, Paapang, Paampas,
Popoas, Denggu-denggu,
Papaato, Porotomo, Kumpasi,
Adasa, Rempasu, Adase,
Hsiao Hui, Phong Karee,
Mellet Karee, Jintan Manis,
Barisaunf, Madhurika.
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang

3. Daun

4. Bunga
5. Buah

6. Biji

Ekologi / Pesebaran :

Semak
Batang berwarna hijau
kebiruan, dengan batang
beralur dan beruas, batan
berbau wangi bila dilumatkan.
Daun terletak berseling dan
majemuk, daun berbentuk
menyirip danda dua dengan
posisi sirip-sirip menyempit
seperti jarum, bentuk daun
meruncing berwarna hijau.
bunga berbentuk payung
majemuk, kelopak bunga
berbentuk tabung dengan
berwarna hijau kekuningan.
Biji adas muda berwarna
kebiruan dan biji tua berwarna
kecoklatan atau hitam, biji
berbentuk lonjong berbau kuat
dan manis.
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S :07º23’.30.69’
E :110º22’.27,68’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * : V
Kiri * :
3. Suhu :
24ºC
4. pH tanah :
6,8
5. Kelembaban :
89
Catatan :Memiliki potensi sebagai obatsakit perut, perut kembung, mual,
mintah, kurang ASI, sakit kuning, kurang nafsu makan, batuk, sesak napas, nyeri
haid, haid tidak teratur, , susah tidur, buah pelir turun, kolik, usus turun ke lipat
paha, batu empedu, pembengkakan epididimis, penimbunan cairan pada hidrokel
testis, keracunan tumbuhan obat dan meningkatkan penglihatan.
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah :Drymaria cordata (L.) Willd. ex J.
Klasifikasi
Kingdom : Plantae
Divisio : Mgnoliophyta
Sub Divisio : Spermatopytha
Kelas : Magnoliopsida
Ordo : Caryophyllales
Familia : Caryophyllaceae
Genus : Drymaria
Spesies :
Drymaria cordata (L.) Willd. ex J.
Nama Lokal : Randa Nunut,
Cemplonan, Rekere Nindu, Sirempas
Bide, Jakut Ibun, Piti-Piti, Angling,
Dan Kantingan.
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang

3. Daun

4. Bunga

5. Buah
6. Biji

Semak
Batang pohon yang menjalar dengan
warna hijau
Daunnya memiliki permukaan
berwarna hijau kebiruan, dengan
lapisan lilin yang halus. Bentuk daun
membulat.
Bunga cemplonan berbentuk payung,
dengan kelopak menyerupai corong
yang bercangap. Mahkota bunga
bentuknya mirip bintang, dengan
warna putih.
Buah cemplonan berbentuk lonjong,
diselimuti oleh selaput buah dan
warnanya hijau.
Biji tanaman berwarna hitam,
berbentuk bulat dan kecil.

Ekologi / Pesebaran :
S :07º23’.29,70’’
E :110º22’.27,26’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :
Kiri * : V
3. Suhu :
25 ºC
4. pH tanah :
6
5. Kelembaban :
82
Catatan : Memiliki potensi sebagai obat bisul, membersihkan saluran
pencernaan, mengatasi herpes, menurunkan panas dan demam.
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah : Cammelia sinensis L. Kuntze
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Angiospermae
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Dicotyledoneae
Ordo : Ericales
Familia : Theacheae
Genus : Camellia
Spesies : Cammelia sinensis L. Kuntze
Nama Lokal : Teh
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang

3. Daun

4. Bunga

5. Buah
6. Biji

Perdu
Batang tegak berkayu bercabang
banyak, ujung ranting dan daun muda
berambut halus
Bentuk daun berujung runcing, daun
muda berambut halus, daun tunggal
bertangkai pendek, letak daun
berseling, helai daun kaku berbentuk
lonjong, ujung dan pangkal daun
runcing, tepi daun bergerigi, tulang
daun menyirip, warna daun hijau muda
/ hijau tua dengan permukaan daun
mengkilap.
bunga tunggal / berkelompok menjadi
satu, berwarna putih cerah dengan
kepala sari berwarna kuning dan berbau
harum.
Buah berbentuk kotak berwarna hijau
dan berkayu.
Pecah menurut ruang, berjumlah 1-3
biji.

Ekologi / Pesebaran :
S :07º23’.29,88’
E :110º22’.27,39’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * : V
Kiri * :
3. Suhu :
22 ºC
4. pH tanah :
6
5. Kelembaban :
83
Catatan : Memiliki potensi sebagai obat sakit kepala, diare, penyubur rambut,
kolesterol, trigliserida darah tinggi, infeksi saliran pencernaan, diabetes mellitus
dan mengurangi karang gigi.
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah : Amaranthus spinosus L.
Klasifikasi
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Caryophyllaes
Familia : Amaranthaceae
Genus : Amarantus
Spesies : Amaranthus spinosus L.
Nama Lokal : Bayam Duri, Bayem
Cucuk, Podo Maduri, Uray, Orai
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang
3. Daun
4. Bunga
5. Buah
6. Biji
Ekologi / Pesebaran :

Semak
Batang lunak dan basah,pada pangkal
batang terdapat duri
Daun berbentuk seperti belah ketupat
berwarna hijau.
Bentuk bunga bongkol berwarna hijau
muda.
Berbiji kecil berwarna hitam.

S :07º23’.28,61’
E :110º22’.26,75’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :
Kiri * : V
3. Suhu :
26 ºC
4. pH tanah :
6,8
5. Kelembaban :
80
Catatan : Memiliki potensi sebagai obat kencing nanah, kencing tidak lancer,
bronchitis, membantu produksi Asi, menambah darah, eksim, bisul dan demam.
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah : Imperata cylindrica Beauv.
Klasifikasi
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Liliopsida
Ordo : Poales
Familia : Gramineae/Poaceae
Genus : Imperata
Spesies : Imperata cylindrica Beauv.
Nama Lokal : Ilalang, alang-alang,
eurih, ambengan.
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang
3. Daun
4. Bunga
5. Buah
6. Biji
Ekologi / Pesebaran :

Semak
Tunas panjang bersisik, ujung tunas
runcing, berbatang pendek.
Bentuk daun panjang berwarna hijau,
tepi daun tidak bergerigi dan bewarna
merah.
bunga memiliki rambut berwarna
putih atau merah keunguan.
-

S :07º23’.28,46’
E :110º22’.26,61’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :
Kiri * : V
3. Suhu :
29 ºC
4. pH tanah :
6
5. Kelembaban :
80
Catatan : Memiliki potensi sebagai obat untuk menurunkan panas, pendarahan,
dehidrasi, meluruhka urin, mengurangi udema, menurunkan tekanan darah,
mimisan, batuk darah, kencing darah, menorhagia, pendarahan gastrointentinal
dan hepatitis viral.
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah :Acalypha australis L.
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Euphorbiale
Familia : Euphorbiaceae
Genus : Acalypha
Spesies : Acalypha australis L.
Nama Lokal : Anting-anting
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang

3. Daun

4. Bunga
5. Buah
6. Biji
Ekologi / Pesebaran :

Semak
Batang bercabang dengan garis
memanjang kasar
Letak daun berselang-seling
berbentuk bulat lonjong, ujung dan
pangkal daun meruncing, tepi daun
bergerigi.
Bunga berkelamin tunggal dan
berumah satu berada di ketiak daun,
bunga kecil dalam rangkaian malai.
Buah kecil berwarna hijau.
-

S :07º23’.28,62’
E :110º22’.26,76’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :
Kiri * : V
3. Suhu :
23 ºC
4. pH tanah :
6
5. Kelembaban :
87
Catatan : Memiliki potensi sebagai obat disentri basiler, disentri amuba, diare,
malnutrisi, mimisan, muntah darah, berak darah, kencing darah dan malaria.
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah : Jasminum sambac (L.) Ait.
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Scrophulariales
Familia : Oleraceae / Jasminaceae
Genus : Jasminum
Spesies :
Jasminum sambac (L.) Ait.
Nama Lokal : Melati, Melur,
Bunga Melor
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang

3. Daun

4. Bunga

5. Buah
6. Biji
Ekologi / Pesebaran :

Semak
Batang berkayu dengan sedikit
rambut halus
Daun majemuk menyirip berbentuk
ovate dengan pangkal membulat
dan ujung daun meruncing, tepi
daun tidak rata dan bergelombang,
pertulangan daun menyirip dan
melengkung.
Bunga majemuk dengan tangkai
bunga muncul pada ketiak daun,
susunan bunga menyirip dan
berhadapan berwarna putih.
Buah buni berbentuk bulat
berwarna hitam dan dikelilingi oleh
kelopak.
-

S :07º23’.28,83’
E :110º22’.26,92’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :
Kiri * : V
3. Suhu :
23 ºC
4. pH tanah :
6
5. Kelembaban :
87
Catatan : Memiliki potensi sebagai onat untuk ASI berlebih, radang mata,
demam, sakit kepala, kudis, diare, sakit perut, dermatitis, asma, bisul, kanker
payudara, pendarahan saluran kencing, sakit gigi, antilipid peroksidase, anti
bakteri, penyembuh luka, antioksidan, antimikroba dan sesak napas.
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah : Phyllanthus urinaria L.
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Division : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Euphorbiales
Familia : Euphorbiaceae
Genus : Phyllanthus
Spesies : Phyllanthus urinaria L.
Nama Lokal : Meniran, Dukung
Anak, Sampa Sampalukan

Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang
3. Daun
4. Bunga
5. Buah

6. Biji

Batang bulat dan basah berwarna
merah atau hijau
Daun majemuk bersirip genap, bentuk
daun lonjong
Bunga di ketiak daun menghadap ke
bawah
Buah berada di bawah tangkai daun
berbentuk bulat dan tersusun sejajar
berwarna hujau kemerahan
Biji berbentuk bulat muncul sejajar
pada bagian bawah tangkai daun
berwarna hijau kemerahan.

Ekologi / Pesebaran :
S :07º23’.29.65’
E :110º22’.27,23’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :V
Kiri * :
3. Suhu :
26 ºC
4. pH tanah :
6,6
5. Kelembaban :
86
Catatan : Memiliki potensi untuk mengobati penyakit sakit kuning, malaria,
demam, ayan, batuk, menstruasi berlebih, disentri, luka bakar, koreng dan
jerawat.
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah :Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Angiospermae
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Dicotyledoneae
Ordo : Rubiales
Familia :Rubiaceae
Genus : Hedyotis
Spesies :
Hedyotis corymbosa (L.)
Lamk.
Nama Lokal : Rumput
Mutiara, Bunga Telor
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang

3. Daun

4. Bunga

5. Buah
6. Biji
Ekologi / Pesebaran :

Semak
Batang mempunyai banyak
percabangan. Batang bersegi
Daun berhadapan bersilang,
tangkal daun pendek/hampir
duduk, ujung runcing, tulang
daun satu di tengah. Ujung
daun mempunyal rambut yang
pendek.
Bunga ke luar dari ketiak
daun, bentuknya seperti
payung berwarna putih, berupa
bunga majemuk, tangkai
bunga (induk) keras.
Buah bulat dengan ujung yang
pecah-pecah.
-

S :07º23’.28,49’
E :110º22’.26.64’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :
Kiri * : V
3. Suhu :
26 ºC
4. pH tanah :
6,1
5. Kelembaban :
82
Catatan : Memiliki potensi untuk mengobati penyakit tonsilis, bronchitis,
gondongan, pneumonia, radang usus buntu, hepatitis, radang panggul, infeksi
saluran kemih, bisul, borok dan kanker : lymphosarcoma, lambung, serviks,
payudara, rectum, fibrosarcoma dan nasophar.
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah : Isotoma longiflora (L.) C. Presl.
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Campanulales
Familia :Campanulaceae
Genus :Isotoma
Spesies :
Isotoma longiflora (L.) C. Presl.
Nama Lokal : Bunga Bintang,
Kitolod, Lidah Payau
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang

3. Daun

4. Bunga

5. Buah
6. Biji
Ekologi / Pesebaran :

Semak
Batang bercabang dari pangkal,
bergetah putih mengandung racun.
Daun tunggal berbentuk lanset
dengan permukaan kasar, ujung
daun runcing, pangkal daun
menyempit, tepi bergerigi melekuk
ke dalam, daun berwarna hijau.
Bunga tegak dan tunggal di ketiak
daun, tangkai bunga panjang,
mahkota berbentuk bintang
berwarna putih.
Buah kotak berbentuk lonceng,
merunduk
Biji berjumlah banyak.

S :07º23’.28,58’
E :110º22’.26,72’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :V
Kiri * :
3. Suhu :
22ºC
4. pH tanah :
6,2
5. Kelembaban :
83
Catatan : Memiliki potensi untuk mengobati sakit gigi, asma, bronchitis, radang
tenggorokan, obat luka, obat tetes mata dan kanker.
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah : Portulaca oleracea L.
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Caryophyllales
Familia : Portulacaceae
Genus : Portulaca
Spesies : Portulaca oleracea L.
Nama Lokal : Gelang, Krokot,
Gelang Pasir Gulasiman,
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang

3. Daun

4. Bunga
5. Buah
6. Biji

Semak.
Batang berbentuk bulat basah
berwarna hijau kemerahan.
Daun berbentuk lonjong
berwarna hijau dengan bentuk
ujung daun membulat atau
tumpul.
Bunga berwarna putih dengan
mahkota berwarna kuning.
Biji bunga berbentuk bulat kecil
berwarna hitam.

Ekologi / Pesebaran :
S :07º23’.30,83’
E :110º22’.28,29’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :V
Kiri * :
3. Suhu :
22 ºC
4. pH tanah :
6,3
5. Kelembaban :
82
Catatan : Memiliki potensi sebagai antioksidan, antimutagenik, disentri, obat
penenang, peluruh air seni dan sebagai tonik.
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah : Vernonia cinerea (L.) Less.
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Asterales
Familia : Asteraceae
Genus : Vernonia
Spesies : Vernonia cinerea (L.) Less.
Nama Lokal : Salentrong, Sawi
Langit,Bulak

Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang

3. Daun
4. Bunga
5. Buah
6. Biji
Ekologi / Pesebaran :

Semak
Batang berambut halus, bercabang
banyak.
Daun tunggal duduk berseling, bentuk
daun bulat telur, tepi daun beringgit tidak
teratur, permukaan daun berrambut
halus, bertangkai pendek.
Bunga berwarna ungu.
Biji keras berbentuk bulat lonjong.

S :07º23’.30.45’
E :110º22’.27.66’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :
Kiri * :
3. Suhu :
25 ºC
4. pH tanah :
6,5
5. Kelembaban :
92
Catatan : Memiliki potensi pengobatan untuk demam, panas, batuk, disentri,
hepatitis, kelelahan dan susah tidur.
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah : Artemisia vulgaris L .
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Asterales
Familia : Asteraceae
Genus : Artemisia
Spesies : Artemisia vulgaris L.
Nama Lokal : Baru Cina
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang

3. Daun

4. Bunga

5. Buah
6. Biji
Ekologi / Pesebaran :

Semak
Batang setengah baerkayu, percabangan
banyak, beralur dan berambut, tumbuh
tegak.
Daun tunggal, berbentuk bulat telur dengan
tepi berbagi menjari, ujung meruncing,
kedua permukaan berambut halus, warna
permukaan atas hijau, bawahnya hijau
keputihan, duduk berseling.
Bunga majemuk dalam bonggol, kecil-kecil,
warnanya kuning muda, tersusun dalam
rangkaian berbentuk malai yang tumbuh
merunduk, keluar dari ketiak daun dan ujung
tangkai.
Buah kotak, bentuk jarum, kecil, cokelat.
Biji kecil berwarna cokelat.

S :07º23’,29,73’
E :110º22’.27,28’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :
Kiri * : V
3. Suhu :
23 ºC
4. pH tanah :
6,4
5. Kelembaban :
90
Catatan : Memiliki potensi sebagai obat sakit saat menstruasi, keguguran,
disentri, keputihan, sulit mempunyai keturunan, muntah darah, mimisan,
pendarahan usus, dan mempermudah kelahiran.
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah : Cinnamomum verum J.S. Presl
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Laurales
Familia : Lauraceae
Genus : Cinnamomum
Spesies :
Cinnamomum verum J.S. Presl
Nama Lokal : Manis jangan
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang

3. Daun

4. Bunga
5. Buah
6. Biji
Ekologi / Pesebaran :

Pohon
Batang kuat dan keras, ranting
tua gandul.
daun dan kulit bila diremas
berbau manis, daun tunggal
muncul tersebar, daun muda
bewarna kemerahan dan daun
tua bewarna hijau, bentuk daun
bulat atau elips memanjang
dengan ujung membulat atau
meruncing.
-

S :07º23’.31,59’
E :110º22’.29,48’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :V
Kiri * :
3. Suhu :
24 ºC
4. pH tanah :
6
5. Kelembaban :
84
Catatan : Memiliki potensipengobatan untuk mencegah penggumpalan darah,
anti bakteri, menurunkan resiko adanya penyakit jantung, menurunkan
kolesterol, menghangatkan tubuh, mencegah dan mengobati diabetes serta
meredakan rasa sakit saat haid, menghambat pertumbuhan bakteri dan mencegah
penyakit Alzheimer.
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah : Taraxacum officinale Wiggers.
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Asterales
Familia : Asteraceae
Genus : Taraxacum
Spesies :
Taraxacum officinale
Wiggers.
Nama Lokal : Jombang,
Taraksakum dan Randa
Tapak
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang

3. Daun

4. Bunga
5. Buah
6. Biji

Semak
Batang bergetah
Daun berkumpul rosef akar,
bagian pangkal daun merebah
ke tanah, daun tunggal
berbentuk runcing, daun
bergerigi, pangkal daun
menyempit berwarna hijau,
permukaan daun berambut
putih.
Mahkota bunga berwarna
kuning
Buah berbentuk tabung
berwarna putih
Biji berbentuk pipih
memanjang, biji berusuk dan
berambut halus.

Ekologi / Pesebaran :
S :07º23’.29,78’
E :110º22’.27,32’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :
Kiri * : V
3. Suhu :
24ºC
4. pH tanah :
6,5
5. Kelembaban :
83
Catatan : Memiliki potensi sebgai obat bengkak, menyembuhkan penyakit
liver, menyembuhkan penyakit lambung, anti biotik, anti radang, peluruh urin,
menurunkan panas, anti racun, meningkatkan produksi empedu, melancarkan
aliran darah, meningkatkan nafsu makan, sebagai laksatif ringan, menurunkan
kadar gula dalam darah, radang pada mata, maag, diabetes mellitus, hipertensi,
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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anemia, meningkatkan produksi ASI, mengobati penyakit kulit, gigitan ular,
gondongan, diare, sembelit, disentri, anti tumor dan anti kanker (payudara, paruparu, serviks dan gusi).
Nama Ilmiah : Cordyline fruticosa (L.) A.Chev.
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Liliopsida
Ordo : Liliales
Familia : Liliaceae
Genus : Cordyline
Spesies :
Cordyline fruticosa (L.) A.Chev.
Nama Lokal : Andong,Hanjuang ,
Endong, Penjuang
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang

3. Daun

4. Bunga
5. Buah

Perdu
Batang beranting dan berbekas daun
rontok menyerupai cincin.
Daun pada ujung ranting berjejal
dengan bentuk spiral, ranting
berbentuk talang, daun berbentuk
lanset, pangkal daun berbentuk baji
dan ujung daun runcing, daun
bewarna hijau kemerahan atau lorek.
Malai bunga berada pada ketiak daun
bertangkai panjang dengan memiliki
daun pelindung di pangkal bunga.
Buah buni berbentuk bulat bewarna
merah mengkilat.
Biji bewarna hitam mengkilat.

6. Biji
Ekologi / Pesebaran :
1. Lokasi Titik Koordinasi :
S :07º23’.31.16’ E :110º22’.28,59’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :
Kiri * : V
3. Suhu :
22ºC
4. pH tanah :
6,2
5. Kelembaban :
91
Catatan : Memiliki potensi pengobatan untuk mengobati batuk berdarah,
mencegah keguguran, obat nyeri haid, hematuria, wasir berdarah, luka berdarah,
diare, disentri, nyeri lambung dan nyeri ulu hati.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
137

Nama Ilmiah : Justicia gendarussa Burm. F.
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Scrophulariales
Familia : Acanthaceae
Genus : Justicia
Spesies :
Justicia gendarussa Burm. F.
Nama Lokal : Gandarusa
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang
3. Daun
4. Bunga
5. Buah
6. Biji
Ekologi / Pesebaran :

Semak
Cabang berwarna muda ungu gelap.
Berhadapan, daun tunggal berbentuk
lanset, ujungndaun runcing.
-

S :07º23’.29,62’
E :110º22’.27,20’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :
Kiri * : V
3. Suhu :
24ºC
4. pH tanah :
6,2
5. Kelembaban :
85
Catatan :Memiliki potensi pengobatan untuk luka memar, tulang patah,
reumatik, bisul, borok dan koreng.
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah : Achyranthes aspera L.
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Caryophyllales
Familia : Amaranthaceae
Genus : Achyranthes
Spesies : Achyranthes aspera L.
Nama Lokal : Jarong, Sangketan
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang
3. Daun

4. Bunga
5. Buah
6. Biji
Ekologi / Pesebaran :

Semak
Batang berkayu berbentuk segi empat
bercabang.
Daun tunggal saling berhadapan, bulat
lonjong memenjang dengan pangkal
runcing.
Bunga dalam bulir memenjang, ujung tegak,
berbunga banyak, tumbuh pada ujung
tangkai, berwarna biru keputihan
Bulir buah kecil, bulat dan keras.
-

S :07º23’.28,52’
E :110º22’.26,67’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :
Kiri * : V
3. Suhu :
28ºC
4. pH tanah :
6,5
5. Kelembaban :
85
Catatan :Memiliki potensi pengobatan untuk demam, panas, malaria, enteritis,
amandel, radang paru-paru, gondongan, reumatik, infeksi ginjal, nyeri
menstruasi, muntah darah, kencing darah, mempermudah persalinan, kejangkejang, membersihkan mata, malaria, menurunkan kolesterol , menurunkan
tekanan darah dan kencing batu.
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah : Sauropus androgynus (L.) Merr
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Malpighiales
Familia : Phyllanthaceae
Genus : Sauropus
Spesies :
Sauropus androgynus (L.) Merr
Nama Lokal : Katuk, Memata
,Simani , Cekur Manis, Katuk,
Cekak Manis, Tarok Manis.
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang

3. Daun

4. Bunga
5. Buah
6. Biji
Ekologi / Pesebaran :

Perdu
Batang bercabang
Daun majemuk bewarna hijau dan
tedapat bercak putih, daun berbentuk
bulat lonjong denga ujung daun
meruncing dan pangkal daun
membulat.
Bunga bewarna merah dan muncul
sejajar di bagian bawah batang daun
buah bewarna putih berbentuk bulat
Biji berwarna hitam

S :07º23’.28,80’
E :110º22’.26,89’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :
Kiri * : V
3. Suhu :
26ºC
4. pH tanah :
6
5. Kelembaban :
82
Catatan :Memiliki potensi pengobatan untuk anemia, asi sukar keluar, sembelit,
borok, mencegah gangguan reproduksi, menghambat penyakit jantung, gangguan
pembuluh darah dan mencegah osteoporosis
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah : Coffea arabica L.
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Rubiales
Familia : Rubiaceae
Genus : Coffea
Spesies : Coffea arabica L.
Nama Lokal : Kopi Robusta
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang

3. Daun

4. Bunga

5. Buah

6. Biji

Pohon
Batang berkayu keras berwarna
putih keabu-abuan.
daun berbentuk lonjong dengan
pagkal yang tumpul dan ujung
daun meruncing, daun tumbuh
berhadapan, daun tunggal
dengan tepian rata dan tulang
daun menyirip.
Bunga tumbuh diketiak daun
berwarna putih dengan bau
yang harum,kelopak bunga
bewarna hijau dengan pangkal
menutupi bakal buah.
Buah berdaging dan kulit
bertanduk.
Biji kopi memiliki alut pada
permukaan datarnya, setiap
buah memiliki 2 biji yang
terbungkus oleh kulit
bertanduk.

Ekologi / Pesebaran :
S :07º23’.28,75’
E :110º22’.26.86’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :
Kiri * : V
3. Suhu :
28ºC
4. pH tanah :
6,4
5. Kelembaban :
80
Catatan :Memiliki potensi pengobatan sebagai anti oksidan, meningkatkan
metabolism, membakar lemak berlebih, menekan rasa lapar, menyembuhkan
diabetes, mengurangi kolesterol, meningkatkan sirkulasi darah, sebagai
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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detoksifikasi alami, meningkatkan energy, mengurangi radikal bebas,
meningkatkan system kekebalan tubuh, memperlambat penuaan, melembabkan
kulit, mengurangi kerusakan rambut dan mencegah kebotakan.
Nama Ilmiah : Eclipta alba (L.) Hassk.
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Asterales
Familia : Asteraceae
Genus : Eclipta
Spesies : Eclipta alba (L.) Hassk.
Nama Lokal : Urang-Aring, Goman,
Kremak Janten
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang

3. Daun

4. Bunga
5. Buah
6. Biji
Ekologi / Pesebaran :

Semak
Batang bulat berwarna hijau
kecoklatan, berambut kasar berwarna
putih.
Daun berwarna hijau berbentuk bulat
memanjang, ujung daun meruncing,
tepi daun bergerigi halus, kedua sisi
daun halus.
Bunga majemuk berbentuk bongkol
berwarna putih
Buahnya berbentuk memanjang,
pipih, keras dan berbulu
Biji kecil berwarna hitam

S :07º23’.29,74’
E :110º22’.27.29’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :
Kiri * : V
3. Suhu :
25ºC
4. pH tanah :
6,5
5. Kelembaban :
80
Catatan : Memiliki potensi pengobatan untukmuntah darah, mimisan, kencing
darah, berak darah, hepatitis, diare, pendarahan rahim, kurang gizi, keputihan
dan rambut beruban.
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah : Leucaena leucocephala (Lmk.) De Wit
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Fabales
Familia : Mimosaceae
Genus : Leucaena
Spesies :
Leucaena leucocephala (Lmk.) De Wit.
Nama Lokal : Petai Cina, Klandingan,
Kemlandingan, Lamtoro, Lamtorogung,
Peuteuy Selong.
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang
3. Daun
4. Bunga
5. Buah
6. Biji

Pohon
Batang keras bercabang banyak.
Daun majemuk dalam tangkai berbilah
ganda
Bunga berjambul berwarna putih, buah bulat
dengan pangkal runcing dan berpenampang
tipis.
Buah berwarna hijau (muda) dan coklat (tua)
Biji berwarna hijau berbentuk seperti polong
sejajar.

Ekologi / Pesebaran :
S : 07º22’.31,88’
E : 110º22’.29,70’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * : V
Kiri * :
3. Suhu :
24ºC
4. pH tanah :
6,8
5. Kelembaban :
83
Catatan :Memiliki potensi pengobatan untuk penderita diabetes mellitus,
cacingan, meningkatkan gaira seks, luka baru, luka bengkak dan kasura.
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah : Nasturtium montanum Wall.
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Capparales
Familia : brassicaceae
Genus : Nasturtium
Spesies : Nasturtium montanum Wall.
Nama Lokal : Sawi Tanah
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang
3. Daun
4. Bunga
5. Buah
6. Biji

Semak
Berbatang basah
Daun berbentuk bulat telur, ujung daun
meruncing, tepi daun begerigi/beringgit,
daun tunggal duduk tersebar.
Bunga kecil berwarna kuning, tersusun
dalam tandan pada ujung batang.
Buah berupa buah lobak
Biji kecil berbentuk bulat dan berjumlah
banyak

Ekologi / Pesebaran :
S :07º23’.30.28’
E :110º22’.27,51’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :
Kiri * : V
3. Suhu :
23ºC
4. pH tanah :
6
5. Kelembaban :
83
Catatan : Memiliki potensi pengobatan bagi penderita radang saluran napas,
batuk, TBC, panas, campak, reumatik, sakit tenggorokan, hepatitis, bisul, memar,
lika berdarah dan gigitan ular.
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah : Heliotropium indicum L.
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Division : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Lamiales
Familia : Asteraceae
Genus : Heliotropium
Spesies : Heliotropium indicum L.
Nama Lokal : Sengkedan,Ekor Anjing,
Uler-Uleran, Tusuk Konde
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang

3. Daun

4. Bunga
5. Buah
6. Biji
Ekologi / Pesebaran :

Perdu
Batang tegak berkayu dengan ditumbuhi
bulu halus, bercabang.
Daun tumbuh berhadapan, bentuk daun segi
tiga/bulat panjang dengan pangkal daun
membulat, ujung daun meruncing, tepi
daun bergerigi, permukaan berambut
pendek dan kaku.
Bunga majemuk berbentuk malai
rata,muncul di ujung tunas atau pada ketiak
daun terata, bunga bewarna kebiruan dan
memiliki rambut berwarna putih
-

S :07º23’.28,78’
E :110º22’.26,88’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * : V
Kiri * :
3. Suhu :
24ºC
4. pH tanah :
6,4
5. Kelembaban :
80
Catatan : Memiliki potensi pengobatan bagi penderita infeksi paru-paru, abses
paru-paru, radang tenggorokan, sariawan, diare, disentri, radang buah zakar,
bisul, radang kulit bernanah, alergi, sariawan, borok, eksim dan bisul
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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Nama Ilmiah : Ficus septica Burm.F.
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Urticales
Familia : Moraceae
Genus : Ficus
Spesies : Ficus septica Burm.F.
Nama Lokal : Awar-Awar, Lo, Ki Ciyat,
Kluwing
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang
3. Daun
4. Bunga
5. Buah
6. Biji
Ekologi / Pesebaran :

Pohon
Batang utama mengeluarkan akar gantung
Daun berbentuk bulat telur atau lonjong,
ujung dau meruncing dengan sedikit
berambut,tangkai daun memanjang.
Bunga inconspicuous
Buah berwarna merah dengan memiliki
daging, buah berbentuk peer.
-

S :07º23’.28,71’
E :110º22’.26.80’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * : V
Kiri * :
3. Suhu :
25ºC
4. pH tanah :
6,6
5. Kelembaban :
86
Catatan :Memiliki potensi pengobatan bagi penderita sariawan, kutil,
menghentikan pendarahan, obat pencahar,, radang usus, bisul, gigitan ular, asma,
anti bakteri, anticendawan, antiprotozoa, kanker payudara dan sebagai
imunomodulator.
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Nama Ilmiah : Coleus atropurpureus (L.) Benth.
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Lamiales
Familia : Labilatae
Genus : Coleus
Spesies : Coleus atropurpureus (L.) Benth.
Nama Lokal : Iler
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang
3. Daun
4. Bunga
5. Buah
6. Biji
Ekologi / Pesebaran :

Semak
Bentuk batang segi empat, batang basah,
batang mudah patah.
daun berbentuk hati hujau berwarna
kemerahan, tepi daun bergerigi.
Bunga berbentuk susun
-

S :07º23’.28,54’
E :110º22’.26,69’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :
Kiri * : V
3. Suhu :
25ºC
4. pH tanah :
6
5. Kelembaban :
90
Catatan : Memiliki potensi pengobatan untuk penderita ambeien, diabetes
mellitus, demam, diare, menstruasi tidak teratur dan bisul.
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
147

Nama Ilmiah : Cinchona ledgeriana Moens.
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Rubiales
Familia : Rubiaceae
Genus : Cinchona
Spesies :
Cinchona ledgeriana Moens.
Nama Lokal : Kina
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang

3. Daun

4. Bunga

5. Buah
6. Biji
Ekologi / Pesebaran :

Pohon
Batang berkayu berbentuk bulat
denga berwarna coklat kehijauan.
Daun tunggal berbentuk lonjong
dengan tepi rata dan pangkal daun
tumpul, daun muda berwarna hijau
dan daun tua berwarna merah.
Bunga majemuk berbentuk bintang
degan warna putih kekuningan,
kelopak bunga bertajuk 5, bagian
pangkal menyatu dan berwarna hijau,
bunga berbentuk tabung dengan
ujung membesar dan bewarna coklat.
Buah berbentuk kotak lonjong, buah
keras dan berwarna cokelat.
Biji kecil berwarna hitam.

S :07º23’.598’
E :110º22’.27,18’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :
Kiri * : V
3. Suhu :
23ºC
4. pH tanah :
6,1
5. Kelembaban :
83
Catatan :Memiliki potensi pengobatan bagi penderita sakit malaria, penyakit
jantung, kejang otot, sebagai tamiflu pada flu burung, sebagai kosmetik, pestisida
nabati atau biopestisida.
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Nama Ilmiah :Impatiens balsamina L.
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Geraniales
Familia : Balsaminaceae
Genus : Impatients
Spesies : Impatiens balsamina L.
Nama Lokal : Pacar Air
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang

3. Daun

4. Bunga

5. Buah
6. Biji

Semak
Batang basah dengan tekstur lunak dan
berbentuk bulat bercabang serta berwarna
hijau kekuningan.
Daun tunggal muncul tersebar dan
berhadapan, bentuk daun lanset
memanjang, tepi daun bergerigi dengan
ujung daun meruncing, tulang daun
menyirip, warna daun hijau muda tanpa
penumpu.
Bunga pacar air tunggal denga warna
beranekaragam, daun kelopak samping
berbentuk corong miring berwarna dan
terdapat noda kuning didalamnya, di
pangkal atas mahkota bunga memanjang
menyerupai taji, daun mahkota berbentuk
jantung terbalik bersatu dengan buku,
tangkai bunga tidak beruas.
Buah pacar air bertipe regma.
Biji berbentuk bulat dengan lembaga yang
lurus

Ekologi / Pesebaran :
1. Lokasi Titik Koordinasi :
S :07º23’.29.91’ E :110º22.27.42’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * :
Kiri * : V
3. Suhu :
24ºC
4. pH tanah :
6,3
5. Kelembaban :
85
Catatan :Memiliki potensi pengobatan sebagai peluruh menstruasi, kanker,
reumatik, bisul, gigitan ular, radang kulit, keputihan, tulang patah / retak, pereda
nyeri, anti-inflamasi, infeksi kerongkongan, luka bakar,kutil, antibakteri, anti
alergi, anti fertilitas, sakit tulang (ostalgia), nyeri sendi, gigitan serangga, kram,
mengatasi sakit perut akibat amenorrhea,, anti dermatitis dan anti mikroba
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Nama Ilmiah : Cinnamomum burmanni Nees ex Bl.
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Laurales
Familia : Lauraceae
Genus : Cinnamomum
Spesies :
Cinnamomum burmanni Nees ex Bl.
Nama Lokal : Kayu Manis Cina
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang

3. Daun

4. Bunga
5. Buah
6. Biji
Ekologi / Pesebaran :

Pohon
Batang besar dan berkayu serta memiliki
percabangan banyak.
Daun berwarna keunguan ketika muda, daun
tunggal dengan tumbuh berhadapan, bentuk
daun meruncing dengan pangkal daun
menyempit atau membagi, bentuk daun
bulat lonjong, daun tuggal dengan duduk
bersilang, pertulangan menyirip,
Bunga muncul dari ujung pertumbuhan,
bunga tumbuh di ketiak daun.
Buah termasuk buah buni berbentuk bulat
lonjong
-

S :07º23’.29,81’
E :110º22.27.33’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * : V
Kiri * :
3. Suhu :
24ºC
4. pH tanah :
6,2
5. Kelembaban :
89
Catatan :Memiliki potensi pengobatan sebagai penghangat limfa dan ginjal,
melancarkan peredaraan darah, menghilangkan sakit, menambah hawa nafsu
makan (stomakik)dan meluruhkan kentut (carminative). Sementara itu bagian
ranting muda mempunyai efek farmokologis sebagai peluruh keringat
(diaphoretic), mengendurkan otot (muscle relaxant), menghangatkan dan
melancarkan sirkulasi di meridian, serta melancarkan pernapasaan.
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Nama Ilmiah : Schima wallichii Choisy.
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Theales
Familia : Camelliaceae
Genus : Schima
Spesies : Schima wallichii Choisy.
Nama Lokal : Puspa, Seru, Ceheru, Cihu,
Parakpak
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang
3. Daun

4. Bunga
5. Buah
6. Biji

Pohon
Batang bulat torak, batang tidak bercabang.
Daun berkembang dalam sepiral, daun
berbentuk lonjong, pangkal dau berbentuk
baji dengan ujung meruncing, tepi daun
bergerigi.
Bunga tunggal berada di ketiak daun dengan
dua daun pelindung, bunga bewarna putih.
Buah kotak dapat membuka dengan 5
katup.
Biji banyak dengan dikelilingi sayap sempit
berbentuk ginjal.

Ekologi / Pesebaran :
S :07º23’.28,66’
E :110º22’.26,78’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * : V
Kiri * :
3. Suhu :
25
4. pH tanah :
6
5. Kelembaban :
81
Catatan :Memiliki potensi pengobatan bagi penderita nyeri menstruasi,
penawar racun, anti peradangan, mengobati penyakit rahim dan nyeri perut, diare
dan mengobati luka.
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Nama Ilmiah : Psidium guajava L.
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Myrtales
Familia : Myrtaceae
Genus : Psidium
Spesies : Psidium guajava L.
Nama Lokal : Jambu Biji, Jambu Biji,
Jambu Kluthuk, Giawas, Jambu Batu
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan

2. Batang

3. Daun

4. Bunga

5. Buah
6. Biji

Perdu
Memiliki banyak cabang, batang pohon
keras berwarna coklat, batang dengan
bagian bawahnya yang lebih besar, bentuk
cabang pada jambu biji yaitu berkayu dan
permukaannya licin dan terlihat lepasnya
kerak( bagian kulit yang mati), arah
tumbuh batangnya tegak lurus (erectus),
jambu biji memiliki cabang sirung pendek
yaitu cabang-cabang dengan ruas yang
pendek.
Bentuk daun bulat telur, daun berwarna
hijau, daun tunggal bertangkai pendek
berbentuk silindris, letak berhadapan, daun
muda berambut halus, permukaan daun
licin, tulang daun menyirip.
Bunga jambu biji kecil-kecil berwarna
putih. Bunga pada jambu biji terdiri dari
kelopak dua mahkota yang masing-masing
terdiri aras 4-5 daun berkelopak dan
sejumlah daun mahkota yang sama, dan
memiliki benang sari yang banyak dan
berkelopak, berhadapan dengan daun-daun
mahkota memiliki tangkai sari dengan
warna yang cerah bakal buah tenggelam
dan mempunyai satu tangkai putik.
Buah jambu biji memiliki buah sejati
tunggal. Jambu biji termasuk buah sejati
tunggal yang berdaging dan bentuk
buahnya bulat.
Bijinya banyak dan terdapat pada daging
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buahnya, terletak berkumpul di tengah
daging buah.
Ekologi / Pesebaran :
S :07º23’.29.82’
E :110º22’.27,34’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * : V
Kiri * :
3. Suhu :
25ºC
4. pH tanah :
6,8
5. Kelembaban :
81
Catatan : Memiliki potensi pengobatan bagi penderita diabetes mellitus, maag,
diare, masuk angin, beser, prolapsisani, sariawan, luka, membersihkan usus
besar, obat cacing, membersihkan vagina, memperlancar peredaran darah,
menurunkan gula darah, hemostatik, anti bakteri, pencegah kanker dan sakit
kulit
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Nama Ilmiah : Persea gratissima Gaerth.
Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
kelas : Magnoliopsida
Ordo : Laurales
Familia : Lauraceae
Genus : Persea
Spesies : Persea gratissima Gaerth.
Nama Lokal : Alpukat, Alpuket, Apokat,
Buah Mentega, Avokado, Apukado
Deskripsi Morfologi :
1. Perawakan
2. Batang
3. Daun

4. Bunga

5. Buah

6. Biji

Pohon
Batang berkayu keras dan bercabang.
Daun bertangkai berjejal pada ujung
ranting, bentuk daun bulat telur
memanjang.
Bunga malai dan berada di dekat ujung
ranting, warna bunga putih kekuningan dan
berbau enak.
Buah berbentuk buni atau peer, berbiji satu,
buah bewarna hijau atau hijau kekuningan
dan bila tua bewarna keunguan, kulit buah
mengkilap.
Biji berbentuk bulat dan merupakan biji
tunggal.

Ekologi / Pesebaran :
S :07º23’.28,68’
E :110º22’.26,79’
2. Sisi Lokasi Tumbuh :
Kanan * : V
Kiri * :
3. Suhu :
22ºC
4. pH tanah :
6,2
5. Kelembaban :
84
Catatan :Memiliki potensi pengobatan bagi penderita sariawan, melembabkan
kulit kering, kencing batu, sakit kepala, darah tinggi, nyeri syaraf, nyeri
lambung, pembengkakan saluran napas, sakit gigi, diabetes melitus,
monorrhagia, sakit perut, bronchitis, diare dan menstruasi tidak teratur.
1. Lokasi Titik Koordinasi :
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LAMPIRAN 6
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA
Satuan Pendidikan

: SMA NEGERI 1 NGAGLIK

Kelas

: X

Kompetensi Inti
KI 1

: 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2

: 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong,
kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktifdan menunjukan sikap sebagai bagian dari
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

KI 3

: 3. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan
rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah

KI 4

: 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan
metoda sesuai kaidah keilmuan

154
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KOMPETENSI DASAR

1.1
.

1.2
.

1.3
.

Mengagumi
keteraturan dan
kompleksitas
ciptaan Tuhan
tentang
keanekaragaman
hayati, ekosistem
dan lingkungan
hidup.
Menyadari dan
mengagumi pola
pikir ilmiah dalam
kemampuan
mengamati
bioproses
Peka dan peduli
terhadap
permasalahan
lingkungan hidup,
menjaga dan
menyayangi
lingkungan sebagai

MATERI POKOK










PEMBELAJARAN

PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

1. Berbagai Tingkat Keanekaragaman Hayati Indonesia
4 minggu
Mengamati
Tugas
Konsep
x 4 JP
keanekaragaman  Mengamati berbagai  gen, jenis,
keanekaragaman
Observasi
ekosistem
hayati di Indonesia
 Pemahama
n terhadap
Keanekaragaman
Menanya
hayati
keanekarag
Indonesia(gen,
aman hayati
 Berbagai macam
jenis, ekosistem),
keanekaragaman
Indonesia
flora, fauna,
hayati Indonesia,
dari diskusi
mikroorganisme,
bagaimana cara
 Sikap
Garis Wallace,
mempelajarinya?
ilmiah
Garis Weber,
dalam
 Bagaimana
keanekaragaman
bertanya,
Keunikan hutan
hujan tropis
hayati
memberika
dikelompokkan?
n pendapat,
Upaya
menghargai
pelestarian kehati  Apa manfaat
pikiran
Indonesia dan
Keanekaragaman
orang lain
pemanfaatannya
hayati Indonesia
bagi kesejahteraan
Sistem
Portofolio
bangsa?
klasifikasi
Mengumpulkan data
 makhluk hidup:

MEDIA,
ALAT
BAHAN










charta
berbagai
tingkat
kehati
charta
kehati
Indonesia,
garis
Wallace
dan Weber
Ensikloped
ia flora
fauna
Indonesia
Gambar/fot
o karakter
hutan
hujan
tropis
Charta
takson
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2.1
.

manisfestasi
pengamalan ajaran
agama yang
dianutnya
Berperilaku ilmiah:
teliti, tekun, jujur
terhadap data dan
fakta, disiplin,
tanggung
jawab,dan peduli
dalam observasi
dan eksperimen,
berani dan santun
dalam mengajukan
pertanyaan dan
berargumentasi,
peduli lingkungan,
gotong royong,
bekerjasama, cinta
damai, berpendapat
secara ilmiah dan
kritis, responsif
dan proaktif dalam
dalam setiap
tindakan dan dalam
melakukan

taksan,
klasifikasi
binomial.

(Eksperimen/Eksplora
si)
 Mengamati berbagai
tingkat
keanekaragaman
hayati Indonesia
 Mengelompokkan
berbagai tingkat
keanekaragaman
hayati Indonesia
dengan contohcontohnya dari
berbagai ekosistem
mulai dari savana
sampai dengan
tundra(flora, fauna,
mikroorganisme),
garis Wallace dan
Weber dari peta atau
berbagai sumber
 Mendiskusikan
pemanfaatan kehati
Indonesia yang
sudah dilakukan dan
peluang

Tes
 Tertulis
essay
tentang
perbedaan
tingkat
keanekarag
aman
hayati,
persebaran
keanekarag
aman
hayati,
garis
Wallace
dan Weber
 Tertulis
essay
pemahaman
tentang
takson
dalam
klasifikasi
dan kunci
determinasi



Charta
Kunci
determinasi
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2.2
.

3.2
.

pengamatan dan
percobaan di dalam
kelas/laboratorium
maupun di luar
kelas/laboratorium
Peduli terhadap
keselamatan diri
dan lingkungan
dengan
menerapkan
prinsip
keselamatan kerja
saat melakukan
kegiatan
pengamatan dan
percobaan di
laboratorium dan
di lingkungan
sekitar
Menganalisis data
hasil obervasi
tentang berbagai
tingkat
keanekaragaman
hayati (gen, jenis
dan ekosistem) di

pemanfaatannya
secara berkelanjutan
dalam era ekonomi
kreatif
 Mengamati tentang
takson dalam
klasifikasi dan
mengenal kunci
determinasi
Mengasosiasikan
 Mendiskusikan
berbagai tingkat
keanekaragaman
hayati Indonesia dan
memberi contohnya,
memahami gairs
Wallace dan Weber
 Mendiskusikan
untuk
mengasosiasikan
pemahaman tentang
takson dalam
klasifikasi dan kunci
determinasi
Mengkomunikasikan
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4.2
.

Indonesia.
Menyajikan hasil
identifikasi usulan
upaya pelestarian
keanekaragaman
hayati Indonesia
berdasarkan hasil
analisis data
ancaman
kelestarian
berbagai
keanekaragaman
hewan dan
tumbuhan khas
Indonesia yang
dikomunikasikan
dalam berbagai
bentuk media
informasi.

 Mempresentasikan
secara lisan tentang
keanekaragaman
hayati Indonesia
berdasarkan tingkat
keanekaragamannya
 Mempresentasikan
takson-takson dalam
klasifikasi dan kunci
determinasi
 Mempresentasikan
upaya pelestarian
dan pemanfaatan
keanekaragaman
hayati Indonesia
untuk kesejahteraan
ekonomi masyarakat
Indonesia dalam era
ekonomi kreatif
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LAMPIRAN 7
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Satuan Pendidikan

: SMA Negeri 1 Ngaglik

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/1

Materi Pokok

: Keanekaragaman Hayati

Alokasi Waktu

: 4 JP (1 x 45 Menit)

A.

KOMPETENSI INTI
KI 1
: Menghayati dan mengamalkan
ajaran agama yang
dianutnya.
KI 2
: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin,
tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran,
damai), santun, responsif dan proaktifdan menunjukan sikap
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3
: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah.
KI 4
: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B.

KOMPETENSI DASAR
KD 1.1 Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan
tentang keanekaragaman hayati, ekosistem dan lingkungan
hidup.
KD 2.1 Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur terhadap data dan
fakta, disiplin, tanggung jawab,dan peduli dalam observasi
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KD 3.3

KD 4.3

dan eksperimen, berani dan santun dalam mengajukan
pertanyaan dan berargumentasi, peduli lingkungan, gotong
royong, bekerjasama, cinta damai, berpendapat secara
ilmiah dan kritis, responsif dan proaktif dalam dalam setiap
tindakan dan dalam melakukan pengamatan dan percobaan
di
dalam
kelas/laboratorium
maupun
di
luar
kelas/laboratorium
Menganalisis data hasil obervasi tentang berbagai tingkat
keanekaragaman hayati (gen, jenis dan ekosistem) di
Indonesia.
Menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian
keanekaragaman
hayati Indonesia berdasarkan hasil
analisis data ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman
hewan dan tumbuhan khas Indonesia yang dikomunikasikan
dalam berbagai bentuk media informasi

C.

INDIKATOR
1.1.1
Menganalisis keanekaragaman hayati, ekosistem dan
lingkungan hidup.
2.1.1
Menunjukan sikap teliti, bertanggung jawab, bekerjasama,
berependapat secara ilmiah dan proaktif dalam melakukan
pengamatan lapangan di luar kelas.
3.2.2
Menganalisis berbagai tingkatan keanekaragaman hayati (
gen, jenis dan ekosistem).
3.2.3
Menganalisis keanekaragaman hayati tingkat gen
3.2.4
Menganalisis keanekaragaman hayati tingkat jenis
3.2.5
Menganalisis keanekaragaman hayati tingkat ekosistem
4.2.1
Membuat upaya pelestarian keanekaragaman hayati pada
Tumbuhan khas Indonesia (Tumbuhan Obat) yang
dikomunikasikan dalam bentuk Poster.

D.

TUJUAN PEMBELAJARAN
1.1.1.1. Melalui pengamatan gambar siswa mampu menganalisis
keanekaragaman hayati, ekosistem, dan lingkungan hidup
2.1.1.1 Melalui kegiatan pengamatan di luar kelas siswa mampu
bersikap teliti, bertanggung jawab, bekerjasama,
berpendapat secara ilmiah dan proaktif
3.2.2.1 Melalui pengamatan gambar siswa mampu menganalisis
berbagai tingkatan keanekaragaman hayati
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3.2.3.1
3.2.4.1
3.2.5.1

Melalui pengamatan gambar siswa mampu menganalisis
keanekaragaman hayati tingkat gen
Melalui pengamatan gambar siswa mampu menganalisis
keanekaragaman hayati tingkat jenis
Melalui pengamatan gambar siswa mampu menganalisis
keanekaragaman hayati tingkat ekosistem

E.

MATERI PEMBELAJARAN
Materi Pokok
: Keanekaragaman Hayati
Sub Bab
:
1.
Konsep keanekaragaman hayati
2.
Konsep keanekaragaman hayati tingkat
gen, jenis dan ekosistem
3.
Upaya pelestarian keanekaragaman
hayati tumbuhan obat

F.

MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan Pembalajaran
: Scientific
Metode Pembelajaran
: Diskusi, pengamatan, gambar
(Picture and Picture) dan ceramah

G.

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan I (2x45 menit)
Kegiatan
Fase
(waktu)
Pendahuluan Menyiapkan
(15 menit)
kondisi belajar

Kegiatan Guru dan Siswa

1. Guru memulai pembelajaran
dengan mengucapkan salam,
kemudian mengecek daftar
kehadiran siswa dan kesiapan
siswa
dalam
mengikuti
pembelajaran.
Menyiapkan
2. Guru
menanyakan.
“Pada
apresepsi,
gambar yang terdapat di slide
menyampaikan
show
(power
point)
tujuan
dan
menunjukan berbagai macam
memotivasi
tumbuhan (kelapa, rambutan,
siswa
jeruk, semangka, bamboo, cabe
dan
mangga),
sebutkan
perbedaan
dari
tumuhan
tersebut. Apakah dari gambar
tersebut menunjukan adanya
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3.
Inti
(60 menit)

Mengamati

4.

Menanya

5.

Mencoba

6.

7.

Mengasosiasi/
Menalar

8.
9.

Mengkomunik
asikan

10.

11.

Penutup
(15 menit)

Evaluasi

12.

Apresiasi

13.

14.

15.

16.
17.

keanekaragaman
hayati?
Mengapa?\
Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran
Siswa mengamati gambar pada
power
point
tentang
keanekaragaman hayati
Siswa
diminta
untuk
menyampaikan gagasan terkait
dengan
gambar
yang
ditayangkan
Guru membagi siswa dalam
kelompok yang terdiri dari 4-5
orang dan memberikan LKS
(Lembar Kerja Siswa)
Siswa melakukan pengamatan
di luar kelas terkait dengan
keanekargaman hayati.
Siswa mengolah informasi
yang didapat dan mengisi LKS
Siswa
dapat
menarik
kesimpulan terkait dengan
keanekaragaman hayati di
lingkungan sekitar sekolah
Siswa menkomunikasikan hasil
diskusi
dan
pengamatan
kelompok di depan kelas
Guru dan siswa menggapi
siswa lain yang sedang
mempresentasikan hasilnya
Guru memberikan pertanyaan
kepada siswa terkait dengan
materi yang dipelajari
Memberikan apresiasi kepada
siswa yang telah menjawab
pertanyaan
Siswa
dibimbing
untuk
merangkum
butir-butir
pembelajaran
Siswa diminta untuk membuat
kesimpulan terkait dengan
pembelajaran
yang
telah
dilakukan
Siswa diajak merefleksikan
hasil belajar
Siswa diberi tugas untuk
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mempekajari dan meringkas
terkait dengan berbagai macam
tingkatan
keanekaragaman
hayati
(gen,
jenis
dan
ekosistem)
Pertemuan II (2x45 menit)
Kegiatan
Fase
(Waktu)
Pendahuluan Menyiapkan
(10 menit)
kondisi belajar

Inti
(60 menit)

Kegiatan Guru Dan Siswa

1. Guru memulai pembelajaran
dengan mengucapkan salam,
kemudian mengecek daftar
kehadiran siswa dan kesiapan
siswa
dalam
mengikuti
pembelajaran.
Menyiapkan
2. Guru
menanyakan.
“Pada
apresepsi,
gambar yang terdapat di slide
menyampaikan
show
(power
point)
tujuan
dan
menunjukan berbagai macam
memotivasi
tingkatan
keanekaragaman
siswa
hayati (kelapa, pinang, palma, ,
semangka,
bambu,
cabe,
mangga, apel, anggur, laut,
hutan, sawah, sungai dan
rawa), sebutkan perbedaan dari
gambar tersebut, dan manakah
yang termasuk tingkatan gen,
jenis dan ekosistem.
3. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran
Mengamati
4. Siswa mengamati gambar pada
power point tentang tingkatan
keanekaragaman hayati
Menanya
5. Siswa
diminta
untuk
menyampaikan gagasan terkait
dengan
gambar
yang
ditayangkan
Mencoba
18. Guru membagi siswa dalam
kelompok yang terdiri dari 4-5
orang dan memberikan LKS
(Lembar Kerja Siswa)
19. Siswa melakukan pengamatan
di luar kelas terkait dengan
tingkatan
keanekargaman
hayati.
20. Siswa mendeskripsikan upaya
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Mengasosiasi/
Menalar

21.
22.

Mengkomunik
asikan

23.

24.

Penutup
(15 menit)

Evaluasi

25.

Apresiasi

26.

27.

28.

29.
30.

pelestarian
keanekaragaman
hayati
berdasarkan
hasil
perolehan data pengamatan.
Siswa mengolah informasi
yang didapat dan mengisi LKS
Siswa
dapat
menarik
kesimpulan terkait dengan
keanekaragaman hayati di
lingkungan sekitar sekolah
Siswa menkomunikasikan hasil
diskusi
dan
pengamatan
kelompok di depan kelas
Guru dan siswa menggapi
siswa lain yang sedang
mempresentasikan hasilnya
Guru memberikan pertanyaan
kepada siswa terkait dengan
materi yang dipelajari
Memberikan apresiasi kepada
siswa yang telah menjawab
pertanyaan
Siswa
dibimbing
untuk
merangkum
butir-butir
pembelajaran
Siswa diminta untuk membuat
kesimpulan terkait dengan
pembelajaran
yang
telah
dilakukan
Siswa diajak merefleksikan
hasil belajar
Siswa diberi tugas untuk
membuat
media
upaya
pelestarian
keanekaragaman
hayati yang berupa poster.
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Lampiran 8
KISI-KISI SOAL EVALUASI
Bentuk Soal

: Essay

Jumlah soal

:5

1.1.1 Menganalisis keanekaragaman hayati, ekosistem dan
lingkungan hidup.
3.2.2 Menganalisis berbagai tingkatan keanekaragaman hayati
( gen, jenis dan ekosistem).
3.2.3 Menganalisis keanekaragaman hayati tingkat gen
3.2.4 Menganalisis keanekaragaman hayati tingkat jenis
3.2.5 Menganalisis keanekaragaman hayati tingkat ekosistem
4.2.1 Membuat upaya pelestarian keanekaragaman hayati pada
Tumbuhan khas Indonesia (Tumbuhan Obat) yang
dikomunikasikan dalam bentuk Poster.

C5
(Evaluasi)

C4
(Analisis)

C3
(Penerapan)

C2
(Pemahaman)

Indikator

CI
(Ingatan)

Soal

Jumlah

1
1
1
1
1
1
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Rubik Penilaian Kognitif
No
1.

2.

Jawaban
Keanekaragaman hayati :
- Keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman
makhluk hidup di berbagai kawasan di muka bumi, baik di daratan,
lautan, maupun tempat lainnya. Keanekaragaman makhluk hidup ini
merupakan kekayaan bumi yang meliputi hewan, tumbuhan,
mikroorganisme dan semua gen yang terkandung di dalamnya, serta
ekosistem yang dibangunnya.
- Keanekaragaman hayati melingkupi berbagai perbedaan atau variasi
bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada
berbagai tingkatan, baik tingkatan gen, tingkatan spesies maupun
tingkatan ekosistem
Tingkatan keanekaragaman hayati :
- Gen : Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam
satu jenis makhluk hidup. Keanekaragaman gen mengakibatkan
variasi antarindividu sejenis. Contoh keanekaragaman tingkat
gen adalah tanaman bunga mawar putih, bunga mawar merah,
dan mawar kuning yang memiliki perbedaan, yaitu berbeda dari
segi warna bunga.
- Jenis : Spesies atau jenis memiliki pengertian, individu yang
mempunya persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologis
dan mampu saling kawin dengan sesamanya (inter hibridisasi)

Skor
10

Aspek yang Dinilai
Siswa menjelaskan deskripsi
dari keanekaragaman hayati
dengan tepat

10

Siswa menyebutkan dan
menjelaskan 3 tingkatan
keanekaragaman
hayati
dengan tepat

166

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3.

4.

5.

yang menghasilkan keturunan yang fertil (subur) untuk
melanjutkan generasinya. Keanekaragaman jenis menunjukkan
seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar
jenis.Contoh keanekaragaman jenis adalah pohon kelapa, pohon
aren, pohon pinang dan juga pada pohon palem.
- Ekosistem : keanekaragaman ekosistem adalah suatu bentuk interaksi
antara sebuah komunitas dengan lingkungan abiotiknya di suatu
tempat tertentu, macam
keberagaman ekosistem adalah
ekosistem laut, sawah, danau, rawa, gurun, hutan, sungai,
kolam dan lain-lain.
Keanekaragaman hayati tingkat gen : Keanekaragaman gen adalah
keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup.
Keanekaragaman gen mengakibatkan variasi antarindividu sejenis.
Contoh keanekaragaman tingkat gen adalah tanaman bunga mawar
putih, bunga mawar merah, dan mawar kuning yang memiliki
perbedaan, yaitu berbeda dari segi warna bunga.
Keanekaragaman tingkat jenis : Spesies atau jenis memiliki pengertian,
individu yang mempunya persamaan secara morfologis, anatomis,
fisiologis dan mampu saling kawin dengan sesamanya (inter
hibridisasi) yang menghasilkan keturunan yang fertil (subur) untuk
melanjutkan generasinya. Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh
variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis.Contoh
keanekaragaman jenis adalah pohon kelapa, pohon aren, pohon pinang
dan juga pada pohon palem.
Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem : keanekaragaman
ekosistem adalah suatu bentuk interaksi antara sebuah komunitas

10

Siswa menjelaskan pengertian
keanekaragaman
hayati
tingkat gen dengan tepat serta
memberikan contohnya

10

Siswa menjelaskan pengertian
keanekaragaman
hayati
tingkat jenis dengan tepat
serta memberikan contohnya

10

Siswa menjelaskan pengertian
keanekaragaman
hayati
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dengan lingkungan abiotiknya di suatu tempat tertentu, macam
keberagaman ekosistem adalah ekosistem laut, sawah, danau, rawa,
gurun, hutan, sungai, kolam dan lain-lain.

tingkat ekosistem dengan
tepat
serta
memberikan
contohnya

Penilain Tes
No

Nama
Siswa

1

2

Butir Soal
3
Skor

4

5

Jumlah
Skor

Nilai
Siswa

1.
2.
3.
4.
5.
dst
Jumlah Skor maksimum : 50
Nilai yang dicapai

:

168

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penilaian Poster
kriteria/komponen
Skor
Rubrik
yang dinilai
1
Judul
10 (1) seseuai dengan tema yang diberikan
5
(2) kurang sesuai dengan tema
(3) tidak sesuai dengan tema
2
2
kofer
10 (1) menarik dan tidak terlalu ramai, warna dasar tidak mencolok mata
5
(2) kurang menarik, sedikit ramai, warna dasar sedikit mencolok mata
2
(3) tidak menarik, sangat ramai dan warna dasar mencolok mata
3
Tulisan
10 (1) dapat dibaca dan warna tidak kontras dengan kofer
5
(2) kurang dapat dibaca dan warna sedikit kontras dengan kofer
2
(3) tidak dapat dibaca dan kontras dengan kofer
4
Gambar
10 (1) sesuai dengan yang ditemukan di lapangan dan terlihat jelas
5
(2) kurang sesuai dengan yang ditemukan di lapangan dan kurang jelas
2
(3) tidak sesuia dengan yang ditemukan di lapangan dan tidak jelas
5
Isi
10 (1) sesuai dengan tema dan bahasa jelas
5
(2) kurang sesuai dengan tema dan bahasa yang digunakan kurang jelas
2
(3) tidak sesuai dengan tema dan bahasa yang digunakan tidak jelas
Jumlah Skor maksimum : 50
No.

Nilai yang dicapai

:
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Penilaian Perilaku/ Sikap Ilmiah

nama

Teliti
1

2

3

Bertanggung
Jawab
1
2
3

Bekerjasama
1

2

3

Berpendapat
Secara Ilmiah
1
2
3

Proaktif
1

2

Nilai

No

Skor

Aspek yang Dinilai

3

1
2
3
4
dst
Rubik Penilaian Perilaku/Sikap Ilmiah
No
1.

2.

Aspek yang Dinilai

3
2
1
3
2
1

170

Teliti
Melaksanakan tugas dengan teliti dan hati-hati, melakukan pemeriksaan ulang hasil kerja,
memperbaiaki kesalahan yang dilakukan.
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
Bertanggung Jawab
Melaksanakan tugas dengan baik, mengakui kesalahan dan memintamaaf atas kesalahan yang
dilakukan,
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat

Skor
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3

Bekerjasama
Melaksanakan tugas bersama-sama saling membantu satu sama lain, belajar dlam kelompok dan
tidak selalu diam, membagi tugas pada setiap anggota kelompok
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
4
Berpendapat Secara Ilmiah
Menyampaikan gagasan dengan baik dan berdasarkan fakta serta dengan bukti kebenarannya serta
berpendapat secara objektif
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
5
Proaktif
Menunjukkan sikap akatif dengan ikut berdiskusi, mengeluarkan pendapat (>2 kali) dan belajar
bersama dalam kelompok serta melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan antusias
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
Jumlah skor maksimum
: 15
Nilai yang dicapai

3
2
1
3
2
1
3
2
1

:

Kriteria Nilai :
A

: 76-100

C

: 26-50

B

: 51-75

D

: 1-15
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Lembar Observasi Siswa Dalam Diskusi
Materi

:

Anggota Kelompok

: 1.

2.

3.

4.

5.
Berilah skor pada kolom sesuai dengan keadaan kelompok yang melakukan observasi !
No

Aspek yang Dinilai

1

Skor Anggota Kelompok
2
3
4

1. Perhatian siswa terhadap penjelasan guru
2. Kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat
3. Siswa menjawab pertanyaan guru atau kelompok lain
4. Siswa menghargai pendapat yang disampaikan kelompok lain
5. Siswa membuat catatan atau ringkasan hasil diskusi
Skor Total
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Rubik Penilaian Observasi Siswa Dalam Kelompok
No
1

2

3

4

Aspek yang Dinilai
Perhatian siswa terhadap penjelasan guru
Siswa menyimak penjelasan guru, bertanya pada guru apabila terdapat hal yang kurang dimengerti dan
tidak mengacuhkan guru atau mengobrol dengan teman lain
Siswa menyimak penjelasan guru dan bertanya pada guru apabila terdapat hal yang kurang dimengerti
namun siswa mengacuhkan guru dan mengobrol dengan tema lain
Siswa acuh pada guru, tidak mendengarkan penjelasan, tidak bertanya dan melakukan aktifitas lain yang
mengganggu pembelajaran
Siswa berlari-lari atau berjalan-jalan serta mengganggu aktifitas pembelajaran
Kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat
Siswa menyampaikan pendapat secara benar, jelas dan runtut berdasarkan topik yang dibahas
Siswa menyampaikan pendapat dengan benar namun kurang jelas dan runtut berdasarkan topik yang
dibahas
Siswa menyampaikan pendapat dengan tidak benar
Siswa hanya diam dan tidak menyampaikan pendapat
Siswa menjawab pertanyaan guru atau kelompok lain
Siswa menjawab pertanyaan guru atau kelompok lain dengan tepat dan jelas
Siswa menjawab pertanyaan guru atau kelompok lain dengan tepat namun kurang jelas
Siswa menjawab pertanyaan guru atau kelompok lain dengan tidak tepat
Siswa tidak menjawab pertanyaan dari guru atau kelompok lain dan hanya diam
Siswa menghargai pendapat yang disampaikan kelompok lain
Siswa merespon pendapat kelompok lain minimal sebanyak 4 kali
Siswa merespon pendapat kelopok lain hanya sebanyak 1 kali
Siswa tidak merespon pendapat kelompok lain

Skor
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
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Siswa mencela pendapat kelompok lain
Siswa membuat catatan atau ringkasan hasil diskusi
Siswa membuat catatan atau ringkasan hasil diskusi sebanyak minimal 3 point ringkasan dari kelompok lain
Siswa membuat catatan atau ringkasan hasil diskusi sebanyak minimal 2 point ringkasan dari kelompok lain
Siswa membuat catatan atau ringkasan hasil diskusi dari kelompok sendiri
Siswa tidak membuat catatan atau ringkasan hasil diskusi
Jumlah skor maksimum
: 20

1

5

Nilai yang dicapai

4
3
2
1

:
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Nama kelompok :
Anggota
1.
3.

2.
4.
Lembar Kerja Siswa (Pertemuan I)

A. Judul : Pengamatan Keanekaragaman Tanaman Herbal/Obat
B. Tujuan
1. Siswa mampu mendata keanekaragaman jenis di sekolah
2. Siswa mampu mendapatkan serta menyapaikan informasi
terkait manfaat setiap jenis tumbuhan di sekolah
3. Siswa mampu menganalisa keanekaragaman jenis
berdasarkan morfologinya
4. Siswa mampu menganalisa data hasil observasi tentang
tanaman herbal/obat beserta manfaatnya untuk kehidupan
Alat dan bahan


Meteran



Gunting



Rafia



Alat tulis



Patok

C. Langkah Kerja
1. Pergilah ke taman/kebun yang terdapat di lingkungan sekolah
2. Buatlah petak berukuran 2 m x 2 m
3. Amati spesies tanaman dalam petak yang telah dibuat
4. Amati tanaman herbal/obat yang terdapat dalam petak
5. Catatlah hasil pengamatan dalam tabel pengamatan!
No.

Nama
Tanaman

Manfaat
Tanaman

Batang

Ciri-ciri Morfologi
Daun Bunga/Buah akar

1.
2.
Dst
..
Kesimpulan :
………………………………………………………………......
…………………………………………………………………..

biji

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
176

Nama kelompok :
Anggota
1.
3.

2.
4.
Lembar Kerja Siswa (Pertemuan II)

D. Judul : Pengamatan Keanekaragaman Tanaman Herbal/Obat
E. Tujuan
1. Siswa mampu mendata keanekaragaman hayati berdasarkan
tingkatannya di sekolah
2. Siswa mampu menganalisa keanekaragaman jenis, gen,
ekosistem berdasarkan morfologinya
3. Siswa mampu menganalisa data hasil observasi tentang
tanaman herbal/obat beserta manfaatnya untuk kehidupan
4. Siswa mampu menuliskan upaya pelestarian keanekaragaman
hayati di likngkungan sekolah
Alat dan bahan


Meteran



Gunting



Rafia



Alat tulis



Patok

F. Langkah Kerja
6. Pergilah ke taman/kebun yang terdapat di lingkungan sekolah
7. Amati keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah
8. Catatlah hasil pengamatan dalam tabel pengamatan dan tuliskan
upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dapat dilakukan!
No.

Nama
Tanaman

Manfaat
Tanaman

gen

Ciri-ciri Morfologi
jenis
ekosistem

1.
2.
Dst
..
Kesimpulan :
………………………………………………………………......
…………………………………………………………………..
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Lembar Kerja Siswa (TUGAS)

A. Judul

: Sarana dan Upaya Pengenalan Tumbuhan Obat Kepada
Masyarakat

B. Tujuan

:
1. Siswa diharapkan mampu menyusun sebuah media
yang dapat dikomunikasikan kepada masyarakat terkait
dengan pengenalan dan upaya pelestarian tumbuhan
obat yang terdapat di lingkungan sekitar.
2. Siswa mampu mempresentasikan hasil kerja di depan
kelas

Langkah Kerja
1.

Buatlah suatu media berupa poster bergambar yang berisikan
jenis – jenis tanaman obat beserta manfaatnya.

2.

Media yang dibuat berdasarkan ketentuan berikut :
a. Minimal 3 jenis tumbuhan obat beserta manfaatnya
b. Gambar / foto yang dicantumkan tidak boleh berasal dari
media internet (diambil berdasarkan hasil dari pencarian di
lapangan, contohnya pada kebun rumah atau persawahan).
c. Deskripsi dari manfaat dan upaya pelestariannya serta
pengenalan tumbuhan obat yang dapat dialokasikan kepada
masyarakat dengan berdasarkan literatur (buku ataupun
jurnal penelitian).
d. Buat media semenarik mungkin. Waktu pengerjaan media
adalah selama 2 minggu.
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SOAL LATIHAN ULANGAN HARIAN
MATERI KEANEKARAGAMAN HAYATI
Sekolah

: SMA NEGERI 1 NGAGLIK

Mata Pelajaran

: IPA BIOLOGI

Kelas/Semester

: X/Ganjil

Alokasi Waktu

: 30 menit

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar !
1. Apakah yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati ? (2)
2. Apa sebab upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia
harus dilakukan ? (2)
3. Jelaskan perbedaan keanekaragaman hayati pada tingkat gen, spesies
dan ekosistem ! (3)
4. Jelaskan manfaat apa saja yang dapat didapatkan bagi manusia dari
keanekaragaman hayati di Indonesia ? (3)
Kunci Jawaban :
1. Keanekaragaman hayati merupakan pernyataan mengenai berbagai
macam variasi atau bentuk, penampilan, jumlah dan sifat yang
terdapat pada berbagai ingkatan makhluk hidup.
2. Karena disebabkan oleh kerusakan lingkungan dan habitat yang
semakin parah, oleh karenanya upaya pelestarian keanekaragaman
hayati harus dilakukan.
3. Keanekaragaman tingkat gen menyebabkan variasi dalam spesies
dan keanekargaman spesies. Keanekaragaman tingkat spesies
menyebabkan keanekaragaman tingkat ekosistem. Jenis spesies pada
suatu ekosistem akan berbeda dengan ekosistem yang lainnya.
4. Beberapa keanekaragaman hayati dapat dimanfaatkan sebagai bahan
obat-obatan, sandang , pangan dan papan.
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RUBIK PENILAIAN
1. siswa akan mendapatkan nilai setengah dari point yang
diberikan

apabila

keanekaragaman

kurang
hayati

menyebutkan
dengan

komponen

lengkap

atau

dari
hanya

menyebutkan beberapa saja.
2. Siswa akan mendapatkan nilai setengah dari boint yang
diberikan apabila kurang menyebutkan sebab dari kerusakan
lingkungan dengan terperinci.
3. Siswa akan mendapatkan nilai setengah dari point yang
diberikan apabila kurang menjelaskan keanekaragaman hayati
berdasarkan tingkatannya dengan tepat.
4. Kurang menyebutkan manfaat keanekaragaman hayati dengan
terperinci. Contohnya hanya menyebutkan dua manfaat saja.

Jumlah skor maksimum
Nilai yang dicapai

:

: 10
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LAMPIRAN 8
Lampiran dokumentasi

(Foto pintu gerbang jalur pendakian)

( foto jalur utama pendakian)

(foto jalur pendakian menuju
vegetasi)

(pengambilan data sampel tumbuhan)

(foto pengambilan sampel
tumbuhan jarak 5 m dari jalur utama)

(contoh sampel tumbuhan)
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(herbarium Kit)

(contoh sampel herbarium)

(contoh tumbuhan yang telah jadi herbarium)

