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KATA PENGANTAR

A da banyak jenis tanaman yang ada di sekitar kita ternyata 
 memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam 
 penyakit. Misalnya tanaman sambung nyawa, daun pandan, 

lidah buaya, bunga pacar air, lengkuas, kunyit, ketepeng, daun ke-
mangi dan masih banyak lagi. Berbagai tanaman tersebut berkhasiat 
untuk menyembuhkan berbagai penyakit ringan. Melalui buku ini, 
penulis mencoba memaparkan khasiat berbagai tanaman untuk meng-
obati penyakit ringan.

Buku Pengobatan Herbal untuk Penyakit Ringan ini diarahkan untuk 
me mudahkan pembaca dalam mempelajari khasiat berbagai tanaman 
dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Semoga buku ini dapat me-
manuhi kebutuhan, meskipun masih perlu pengembangan dan peny-
empurnaan untuk dapat menyelaraskan de ngan tuntutan kurikulum 
bidang keperawatan
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Tanaman obat sudah banyak sekali digunakan oleh manusia 
sejak zaman dahulu. Bahkan dipercaya mempunyai khasiat 
yang lebih ampuh dari pada obat-obat dokter. Namun, karena 

perkembangan jaman dan semakin meningkatnya pengetahuan manu-
sia tentang farmakologi dan ilmu kedokteran, banyak masyarakat yang 
beralih ke obat-obatan dokter karena lebih mempercayai obat-obatan 
kimia yang telah teruji khasiatnya secara laboratorium, dibandingkan 
dengan obat tradisional yang banyak belum bisa dibuktikan secara 
laboratorium.

Seiring berjalannya waktu, kehidupan berubah. Dengan adanya 
krisis moneter, masyarakat terdorong kembali menggunakan obat-obat 
tradisional yang boleh dikatakan bebas dari komponen impor, teruta-
ma bebas dari bahan-bahan kimia yang kemungkinan dapat berakibat 
fatal bagi kesehatan tubuh.

Karena dengan perkembangan teknologi pula, semakin banyak 
tanaman obat tradisional yang telah bisa dibuktikan khasiatnya secara 
laboratorium dan dijamin aman untuk dikonsumsi dan bisa menyem-
buhkan penyakit tanpa menimbulkan efek samping.

Banyak bagian tumbuhan yang bisa digunakan sebagai obat, 
diantaranya adalah bagian buah, batang, daun, dan akar atau umbi. 

KHASIAT 
TANAMAN OBAT
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Oleh karena pentingnya tanaman-tanaman obat tersebut maka perlu 
kita mempelajarinya dengan baik sehingga dapat berdaya guna bagi 
kita.

Sejak terciptanya manusia di permukaan bumi, telah diciptakan 
pula alam sekitarnya mulai dari sejak itu pula manusia mulai men-
coba memanfaatkan alam sekitarnya untuk memenuhi keperluan alam 
bagi kehidupannya, termasuk keperluan obat-obatan untuk meng atasi 
masalah-masalah kesehatan. Kenyataan menunjukkan bahwa dengan 
bantuan obat-obatan asal bahan alam tersebut, masyarakat dapat meng-
atasi masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya. Hal ini menun-
jukkan bahwa obat yang berasal dari sumber bahan alam khususnya 
tanaman telah memperlihatkan peranannya dalam pe nyelenggaraan 
upaya-upaya kesehatan masyarakat.

Tanaman obat merupakan segala jenis tumbuh-tumbuhan yang 
mempunyai khasiat atau kegunaan sebagai obat.

BAGIAN DAN JENIS TANAMAN OBAT

1.  Bagian akar atau umbi

Bagian akar yang sering kita sebut sebagai rimpang. Dan bagian-bagian 
tanaman tersebut mempunyai klasifikasi penyembuhan penyakit yang 
berbeda-beda. Jenis akar yang digunakan sebagai obat contohnya se-
bagai berikut:

Bawang Putih (Garlic/Allium sativum) termasuk dalam Familli Lilya-
cea. Tanaman ini berbentuk rumput dan mempunyai suing tunas yang 
timbul pada pangkal batang bentuknya lebih menyerupai umbi-um-
bi kecil yang telah berubah bentuk dan fungsinya. Umbi-umbi kecil 
tersebut disebut suing.

Kandungan Kimia dan Kegunaannya

Senyawa yang ada pada bawang putih adalah alisin. Ketika bawang 
putih dimemarkan/dihaluskan, zat aliin yang sebenarnya tidak berbau 




