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KATA PENGANTAR  

Assalamu'alaikum Wr.  Wb. 

Puji  syukur ke  hadirat Allah  SWT yang telah  melimpahkan hidayah  dan  rahmatNya , 
sehingga  buku Vademekum Tanaman Obat untuk Saintifikasi Jamu  (SJ) Jilid 3 ini bisa 
terwujud. Penyusunan buku  ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri 
Kesehatan  No.  003/2010  tentang  Saintifikasi  Jamu  Melalui  Penelitian  Berbasis 
Pelayanan.  Diterbitkannya  buku  vademekum  yang  sampai  sa at  ini  telah  sampai 
pada  Jilid  3,  merupakan  upaya  untuk  memberikan  acuan  atau  pedoman  dalam 
penyusunan formularium jamu sebagai material uji. 

Buku  Vademekum  Tanaman  Obat  untuk  Saintifikasi  Jamu  Jilid  3  ini  merupakan 
kelanjutan  dari  buku  sebelumnya .  Buku  vademekum  berisi  pedoman  teknis 
pemanfaatan  tanaman  obat  yang  memuat  informasi  tentang  identitas  botani, 
persebaran,  teknik  budidaya  dan  pasca  panen,  serta  aspek  keamanan  dan 
kemanfaatannya  sebagai  bahan  jamu.  Sebagai  pedoman  umum  penyusunan 
formularium  (ramuan),  buku  ini  juga  dituangkan dengan  beberapa contoh  formula 
yang digunakan untuk indikasi beberapa penyakit berdasarkan kegunaan empirisnya . 
Seperti buku Vademekum Jilid 1 dan 2,  dalam buku ini memuat monografi 25 spesies 
tanaman  obat  yang  telah  digunakan  di  Klinik  Saintifikasi  Jamu  Hortus  Medicus 
Tawangmangu yang merupakan klinik Saintifikasi Jamu  (SJ)  Tipe A. 

Penyusunan  monografi  tanaman  obat  dilakukan  dengan  cara  review  berbagai 
hasil  penelitian yang  telah dilakukan,  baik yang  berasal  dari  dalam  negeri  maupun 
luar  negeri .  Informasi  ilmiah  yang  disampaikan  dalam  buku  ini  diharapkan  dapat 
digunakan oleh para  tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya, sebagai pedoman 
dalam  pemanfaatan  tanaman  obat  baik  untuk  upaya  preventif,  promotif maupun 
terapi. 

Meskipun dalam penyusunan buku ini telah dilaksanakan dengan melibatkan banyak 
pakar  di  bidangnya  secara  intensif,  namun  tentunya  ke  depan  masih  memerlukan 
penyempurnaan.  Untuk  itu  jika  ada  masukan  dan  saran  yang  konstruktif,  dengan 
senang  hati  kami  menerima.  Akhirnya  semoga  buku  ini  dapat  digunakan  dalam 
mendukung implementasi Saintifikasi Jamu. 

Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum Wr.  Wb. 

ber 2012 
itbang Kesehatan, 
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SAMBUTAN  
MENTERI KESEHATAN RI  

Diamanatkan  oleh  UndangUndang  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  bahwa 
obat tradisional,  termasuk Jamu,  harus dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan 
kesehatan.  Secara  empiris,  Jamu  terbukti  digunakan  masyarakat  dalam  upaya 
preventif, promotif, kuratif,  rehabilitative, dan paliatif. 

Agar  Jamu  terintegrasi  dalam  pelayanan  kesehatan,  diperlukan  bukti  ilmiah 
tentang  keamanan,  khasiat  dan  mutu Jamu . Untuk  maksud  tersebut  Kementerian 
Kesehatan  menyelenggarakan  program  Saintifikasi Jamu,  suatu  pelayanan  berbasis 
penelitian .  Saintifikasi  Jamu  adalah  langkah  terobosan  untuk  memberi  landasan 
ilmiah dalam pemanfaatan Jamu oleh para dokter, apoteker, dan  tenaga  kesehatan. 
Program  Saintifikasi  Jamu  dilaksanakan  Kementerian  Kesehatan  bersama  sektor 
lain.  Kementerian  Pertanian  dan  Kementerian  Kehutanan  mendukung  program 
Saintifikasi Jamu  melalui penguatan sektor hulu, yaitu pengadaan bahan  baku Jamu. 
Diharapkan segenap sektor terkait mendukung pelaksanaan Saintifikasi Jamu sesuai 
peran  masingmasing,  termasuk  penyiapan  Standar  Kurikulum  Pendidikan  Jamu 
oleh  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  khususnya  di  Fakultas  Kedokteran, 

Farmasi,  Pertanian, dan  Kehutanan. 

Dewasa  ini,  implementasi  pelayanan  Jamu  telah  diperluas  secara  bertahap  dari 
Klinik  Saintifikasi  Jamu  Hortus  Medicus  di  Balai  Besar  Litbang  Tanaman  Obat  dan 
Obat  Tradisional  di  Tawangmangu,  ke  Puskesmas  dan  Rumah  Sakit  di  seluruh 
Indonesia.  Pelatihan  Saintifikasi  Jamu  bagi  dokter  dan  apoteker  dilakukan  secara 
periodic menggunakan  buku  pedoman  terstandar. Salah  satu  buku  acuan  Pelatihan 
Saintifikasi  Jamu  dan  pelaksanaan  pelayanan  Jamu  adalah  pedoman  pemberian 
bahan Jamu atau Vademekum. 

Saya  menyambut  baik  terbitnya  buku  Vademekum  Tanaman  Obat  Jilid  3  ini,  yang 
melengkapi  jumlah  tanaman  obat  dalam  Saintifikasi  jamu.  Saya  berharap  agar 
tanaman obat dan  ramuan Jamu  berbasis etnis hendaknya dikaji  lebih dalam aspek 
keamanan  dan  khasiatnya,  sehingga  dapat digunakan  sebagai Jamu  sesuai  kearifan 
daerah. 



Saya  ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerja 
cerdas  menyusun  buku  ini.  Semoga  buku  ini  bermanfaat dalam  mendukung upaya 
mewujudkan derajat kesehatan  masyarakat Indonesia yang setinggitingginya. 

Jakarta, 26 Desember 2012 
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DAFTAR SINGKATAN  

a.1.  antara  lain 

ASI  air susu  ibu 

bib  berat per berat 

BB  berat badan 

(FU  Colony Forming Unit 

cm  centimeter 

dL  desilitter 

E(so efficient concentration 50% 

g  gram 

Ha  hektar 

i.p. intraperitoneal 

i. v.  intravenna 

1(50 Inhibitory cocentration 50% 

kg  kilogram 

LDso lethal doses 50% 

m dpl  meter di  atas permukaan  laut 

mg  miligram 

mL  mililiter 

p.o. per oral 

K  kalium 

N  nitrogen 

P  fosfor 

sp.  species 

v/v  volume per volume 

var.  varitas 

fig  mikrogram 
fimol  mikromolar 



KETENTUAN UMUM  

Ju du l buku 
Judul  lengkap  buku  ini  adalah  Vademekum  Tanaman  Obat  untuk Saintifikasi  Jamu 
Jilid 3 

Defi nisi 
Simplisia, ialah  bahan  alamiah  yang  dipergunakan  sebagai  obat  yang  belum 

mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang 
telah dikeringkan. Simplisia nabati ialah simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian 
tanaman atau eksudat tanaman. Eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan 
keluar dari  tanaman  atau  isi  sel  yang dengan cara  tertentu dikeluarkan  dari  selnya, 
atau  zatzat  nabati  lainnya  yang  dengan  cara  tertentu dipisahkan  dari  tanamannya 

dan  belum berupa zat kimia murni. 

Tatanama 
Nama tanaman adalah nama umum atau nama dagang yang paling umum dan sering 
digunakan  dan telah  dikenalluas oleh  masyarakat.  Nama  latin  tanaman ditetapkan 
dengan  menyebut  nama  marga  (genus),  atau  nama  jenis  (spesies)  atau  petunjuk 

jenis  dari  tanaman  asal.  Famili  atau  suku  dari  tanaman  obat  dipilih  berdasarkan 
nomenklatur taksonomi terbaru . 

Nama dae rah 
Nama  daerah ditetapkan nama tanaman yang umum disebutkan dan dipergunakan 

di suatu daerah yang diketahui berdasarkan  literatur. 

Nama asing 
Nama  aSing  tanaman  ditetapkan  nama  asing  yang  umum  disebutkan  dan 
dipergunakan di negara lain dan merupakan nama dagang yang umum dipergunakan 

dalam perdagangan internasional. 

Pertela an 
Pertelaan  disusun  berdasarkan  hasil  diskripsi  tanaman  melalui  pengamatan 
morfologi  secara  lengkap dari  bagianbagian  tanaman,  mulai  dari  habitus,  batang, 
daun,  bunga,  buah,  biji  dan  akar serta  halhal  khusus  sebagai  penciri  dari  tanaman 
tersebut, misalnya berbau harum, berambut, berduri tajam, atau bergetah . 

Keanekaragaman 
Merupakan  informasi  adanya  keragaman  dalam  satu  jenis  dapat  berupa  varitas 
atau  klon  atau  hanya  perbedaan  morfologi  saja  yang  mudah  dikenal  berdasarkan 

pengamatan secara  fisiko 



Ekologi dan penyebaran 
Berisi  informasi tentang asal  tanaman, daerah penyebaran dan keadaan  lingkungan 
tumbuh yang sesuai  untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal. 

Budidaya 
Berupa  informasi  tentang  tata  cara  budidaya  tanaman  untuk  menghasilkan  bahan 
baku  terstandar  berdasarkan  kajian  pustaka.  Pada  beberapa  jenis  tanaman  yang 
masih  belum  dibudidayakan  diberikan  informasi  tentang  cara  perkembangbiakan 
dan informasi umum tentang budidaya tanaman tersebut berdasarkan atau mengacu 
pad a teknik budidaya tanaman obat berhabitus sama. 

Bagian tanaman yang digunakan 
Merupakan  informasi  bagian  tanaman  yang  digunakan  sebagai  bahan  uji,  bisa 
berupa akar, umbi,  rimpang,  batang,  kayu,  kulit batang, daun,  bunga,  buah, biji dan 
minyak atsiri. 

Kandungan kimia 
Merupakan  informasi  tentang  kandungan  senyawa  aktif  dari  tanaman  baik  yang 
sudah  diketahui  memiliki  aktivitas  atau  berkhasiat  maupun  yang  belum  diketahui 
aktivitasnya, berdasarkan pustaka yang diakui. 

Penggunaan 
Berupa  informasi tentang penggunaan tanaman secara  umum, dapat menyebutkan 

penggunaan  lain  selain  untuk  pengobatan/kesehatan  misalnya  untuk  pewarna, 
untuk  makanan  atau  minuman  kesehatan.  Penggunaan  tanaman  untuk  menjaga 
kesehatan  atau  pengobatan  berdasarkan  informasi  empiris  dari  pustaka  rujukan 
yang diakui. 

Efek farmakologi 
Efek  farmakologi  merupakan  informasi  hasil  penelitian  farmakologi  yang  telah 
dilakukan  dan  merupakan  hasil  penelitian  yang  telah  dipublikasikan  baik  di  dalam 
negeri maupun publikasi  internasional. 

Indikasi 
Indikasi  ditetapkan  berdasarkan  indikasi  khasiat  dari  hasil  penelitian  farmakologi 
yang telah dilakukan. 

Kontraindikasi 
Berupa  informasi kontraindikasi  berdasarkan hasil  penelitian yang telah dipublikasi. 

Peringatan 
Peringatan merupakan halhal yang perlu diperhatian dalam mengkonsumsi tanaman 
obat, berdasarkan  informasi hasil penelitian yang telah dipublikasikan. 
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Efek yang tidak diinginkan 
Berupa  informasi  tentang  efek  yang  tidak  diinginkan  setelah  mengkonsumsi 
tanaman  obat  tersebut  yang  diketahui  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah 
dipublikasikan. 

Interaksi 
Berupa informasi adanya efek interaksi dalam penggunaan dengan tanaman obat lain 
atau  dengan  bahan  lain  (obat,  makanan,  minuman) yang dapat dijadikan pedoman 
dalam  penggunaan.  Informasi  interaksi  ditulis  berdasarkan  hasil  penelitian  yang 
telah  dipublikasikan  atau  berdasarkan  informasi  dari  buku  aeuan  Physician Desk 

Rejference for Herbal Medicine (PDR) . 

Toksisitas 
Berupa  informasi  toksisitas  berdasarkan  penelitian  praklinik yang  telah  dilakukan 
baik toksisitas akut, sub kronik, kronik, mutagenik, dan  teratogenik. 

Penyimpanan 
Berupa  informasi  tatalaksana  penyimpanan meliputi  ketentuan  wadah  penyimpan, 
tempat menyimpan dan batas waktu penyimpanan berdasarkan hasil  penelitian. 

Contoh formula 
Berupa  informasi  eontoh  formularium yang  disusun  berdasarkan  indikasi  penyakit 

atau  kegunaannya.  Formula  disusun  seeara  lengkap  mulai  dari  bahan,  tata  eara 
pembuatan, kegunaan (indikasi) dan penggunaan. Semua bahan ditakar berdasarkan 

satuan ukur baku: g,  em,  dan mL atau ec. 

Infusa  
Sediaan  air yang dibuat dengan  menyari  simplisia  nabati  dengan  air pada  suhu  90°  
C selama 15 men it.  

Bahan tambahan 
Bahan  tambahan  dalam  formula  jamu  berupa  garam,  gula  pasir,  gula  jawa,  gula 
merah, gula enau, madu, dan bahan tambahan  lain yang bukan simplisia, spesifikasi 

tidak mengikat, dan tergantung dari daerah masingmasing. 





BAWANG MERAH  
Allium cepa l. 
Amaryllidaceae 

Sinonim 
Belum terdokumentasi. 

Nama daerah 
Sumatera : bawang abang mirah (Aeeh),  bawang megareu (Alas), pia (Batak  Karo), 
bawang abang (Palembang),  bawang sirah, barambang sirah, dasun merah 
(Minangkabau),  bawang suluh (Lampung);  Jawa :  bawang beureum (Sunda), 
brambang, bawang abang (Jawa  Tengah);  Madura :  bhabang mera (Madura); 
Sulawesi :  lasuna mahamu (Bentenan),  ransuna mehendeng (Bantik),  yantuna 
mopura (Mongondow),  dansuna rundang (Tonsea),  lasuna randang (Tombulu), 
lansuna mea (Toulur),  lansuna raindang (Tontemboan),  bawangi (Gorontalo),  pia 
(Buol), pia (Baree),  lasuna eja (Makasar),  losuna cela (Bugis);  Bali: jasun bang, jasun 
mirah (Bali);  Nusa Tenggara : kalpeo meh (Timor),  laisuna pias, laisuna mpilas (Roti), 
bawang nawuli (Tanimbar); Maluku: bowang wulwul (Kai), kosoi miha (Buru), bowa 
(Galela, Tobelo), bawang (Loda), bawa rohiha (Ternate), bawa kohori (Tidore)111. 

Nama asing 
Onion (Inggris)121 . 

Pertelaan 
Perawakan  terna, berakar serabut, tumbuh tegak, batang semu,  batang merupakan 
kumpulan  pelepah  daun,  tinggi  meneapai  60  em,  membentuk  rumpun,  berumbi 
lapis, bentuk membulat, bulat, bulat pepat, diameter 3-10 em, berwarna merah. Daun 
tunggal, setiap umbi terdiri atas 3-8 daun, ketika muda berbentuk agak pipih, kompak, 
kemudian  silindris,  berongga  ketika  dewasa,  ujung  runeing,  panjang  mencapai 
40 em,  permukaan liein, pertulangan sejajar,  berbau khas, hijau atau hijau kebiruan. 
Bunga majemuk, bentuk payung yang membulat, tangkai silindris, berongga, panjang 
meneapai  40 em,  hijau.  Daun  perhiasan  bunga  berupa  tenda  bunga,  berbentuk 
bintang,  berlepasan,  warna  putih  kehijauan  sampai  keunguan  bergaris  hijau  di 
bagian tengah, daun tenda bunga  bulat telur sampai bulat memanjang, ujung tenda 
bunga  tumpul sampai  agak  runeing.  Benang sari  6,  berlepasan,  warna  putih.  Buah 
berdiameter 4-6 mm, setiap buah berisi 3-6 biji,  panjang 3 mm, lebar 2 mm, warna 
hitamI2,3,41 . 



Gambar tanaman bawang merah 



Keanekaragaman 
Terdapat dua varitas bawang merah di Jawa, yaitu: Allium cepa L.  var. cepa, dicirikan 
oleh  umbi  lapis  merah  atau  kuning,  sangat  bervariasi  bentuk  dan  ukurannya .  Ibu 
tangkai  bunga  menggelembung  sampai  di  bawah  tengahtengah,  perhiasan  bunga 
putih  atau  putih  kehijauan .  Varitas  kedua  adalah  Allium cepa L.  var.  ascalonicum 
(L.)  Back .,  dicirikan  oleh  umbi  lapis  bulat  telur seringkali  bersudut,  kadangkadang 

terdapat  umbi  tambahan  berwarna  ungu  kemerahan.  Ibu  tangkai  bunga  tidak 
menggelembung  di  tengah  ke  bawah,  perhiasan  bunga  merah  muda,  ungu  atau 
puti hili . 

Dikenal pula  beberapa varitas budidaya (kultivar) bawang merah yang dikembangkan 
di  Indonesia,  berdasarkan warna  umbi dibagi  menjadi 3 kelompok, yaitu  kelompok 
yang  umbinya  berwarna  merah  tua  seperti  kultivar  Medan,  Sri  Sekate,  Maja  dan 
Gurgur, kelompok umbi berwarna kuning muda pucat seperti kultivar Sumenep dan 
kelompok  umbi  berwarna  kuning  kemerahan  seperti  kultivar  Lampung,  Bima,  dan 
Ampenan lSI . 

Gambar bunga bawang merah 



Ekologi dan persebaran 
Tanaman  ini  diduga  berasal  dari  daerah  Asia  Tengah,  sekitar  India  atau  Pakistan. 
Di  Indonesia  bawang  merah  telah  banyak  dibudidayakan  mulai  dari  dataran 
rendah  dekat  pantai  sampai  di  daerah  pegunungan  dengan  ketinggian  lebih  dari 
1.000 m  dp1141.  Bawang merah  tumbuh  optimal  di  dataran  rendah  (10450  m  dpl), 

beriklim kering, dengan eahaya matahari maksimal (70% penyinaran), suhu 2532°(, 
kelembaban udara 5070%, dan memerlukan jenis tanah berstruktur remah dengan 
tekstur sedang sampai liat l61 . 

Budidaya 
Tanaman  ini  umumnya diperbanyak menggunakan umbi berukuran sedang  (510 g) 
yang kulit luarnya telah dibersihkan. Pengolahan lahan dilakukan dengan bajak atau 
eangkul  sedalam  20  em,  dengan  penambahan  kaptan/dolomit 11,5  ton/Ha/tahun 

kemudian dibuat bedengan dengan  lebar 1 sampai  2 m dan  tinggi  25  em,  dibiarkan 
sampai  kering  kemudian  diolah  lagi  23  kali  sampai  gembur dan  diberikan  pupuk 
dasar  berupa  kompos  5  ton/Ha  bersamaan  dengan  SP36.  Tanah  dibuat  lubang 
tanam  sedalam  tinggi  umbi,  kemudian  bibit  dimasukkan  dengan  gerakan  seperti 
memutar  sekrup  dengan  jarak  tanam  15x15 em.  setelah  tanam  lahan  disiram. 
Pemupukan  susulan  pertama  berupa  pupuk  N  150200  kg/Ha  (urea  +  ZA)  dan 
K (50100 kg Kp/Ha) dilakukan sa at umur 1015 hari setelah tanam dan susulan kedua 
pada  umur 1  bulan . Bawang  merah  dapat ditanam  seeara  tumpang gilir,  tumpang 
sari dan tumpang sari  bersisipan,  tetapi pada umumnya monokultur. Bawang merah 
membutuhkan  penyiraman  yang  eukup,  pada  musim  kemarau  dilakukan  sekali 
dalam  sehari  pada  pagi  atau  sore  hari  sejak  tanam sampai  menjelang panen.  Sa at 
musim  hujan,  penyiraman  hanya  ditujukan  untuk  membilas  daun  tanaman  yaitu 
untuk  menurunkan  pereikan  tanah  yang  menempel  pada  daun.  Panen  dilakukan 
setelah tanaman berumur 6070 hari,  dengan  tandatanda 60%  leher batang  lunak, 
tanaman rebah dan daun menguning. Batang diikat kemudian dijemur sampai eukup 
kering  (12  minggu)  di  bawah  sinar  matahari  atau  menggunakan  alat  pengering 
khusus  hingga kadar air kurang lebih 80%171. 

Penyimpanan 
Bawang merah disimpan di  tempat yang sejuk dan kering, dalam wadah terbuka. 

Bagian tanaman yang digunakan 
Umbi. 



• 

Gambar umbi Bawang merah 

Kandungan kimia 
Umbi  bawang  merah  mengandung  minyak  atsiri  yang  terdiri  atas  dialilsulfida, 
propantiolSoksida, SalilLsisteinsu Ifoksida atau aliin, prostaglandin A-l, difena min 
dan sikloaliin, metilaliin, dihidroaliin, kaempferol dan floroglusinoPSI. 

Tiosulfinat,  tiosulfonat,  sepaen,  Soksida,  S,S'dioksida,  monosulfida,  disulfida, 

trisulfida,  zwiebelan .  Flavonoid  dalam  bawang  merah  adalah  kuersetin  4'-O-beta
glukosida dan kuersetin 3,4'-O-beta-diglukosidaI81 . 

Penggunaan 
Umbi bawang merah telah lama digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat . 
Penggunaan utama adalah untuk peluruh dahak (obat batuk), demam anak-anak, 
obat kencing manis, memacu enzim pencernaan, peluruh haid, dan peluruh air 
seni l91 . 

Efek farmakologi 
Umbi bawang merah mempunyai efek antidiabetik dan antiaterosklerosis yaitu 
menurunkan kadar gula dan lemak darah, menghambat agregasi trombosit, 
meningkatkan aktivitas fibrinolitik serta melepaskan kolesterol dari depositnya 



pada lesi aterosklerosis hewan uji . Efek hipoglikemik dan antihiperlipidemi bawang 
merah terbukti pada pasien dengan diabetes melitus yang terkontrol, baik dengan 
kombinasi obat anti diabetik oral dan bawang merah 3 kali 20 gram setiap hari selama 
7 hari dibandingkan dengan tanpa kombinasi bawang merah . Penurunan kadar gula 
darah penderita yang mendapat bawang merah sebesar 10,72 mg%. Komponen 
yang diduga mempunyai efek hipoglikemik adalah senyawa amino (difenilamin) dan 
senyawa sulfida (alilpropildisulfida)l lOl. 

Bawang merah merupakan salah satu tanaman yang potensial digunakan dalam 
mengatasi diabetes mellitus (OM). Mekanisme aksi antidiabetes melalui stimulasi 
sekresi insulin, meningkatkan penggunaan glukosa oleh jaringan dan berefek pada 
reseptor adrenergik ll1l . Pemberian umbi bawang merah dengan dosis 300 mg/kg 
BB pada tikus yang diinduksi aloksan dapat menurunkan kadar gula darah, kadar 
lipid, dan total serum kolesterol berturut turut sebesar 75,4%, 44,4%, dan 27,5%, 
sedangkan glibenklamid dosis 5 mg/kg BB sebesar 81%, 33,1% dan 32,5%. Hasil 
penelitian ini mengindikasikan bahwa bawang merah memiliki efek hipoglikemik 
dan hipolipidemik sebagai karakteristik utama penyakit diabetes mellitus\1 21. 

Beberapa penelitian menunjukkan bawang merah mempunyai aktivitas antimikroba. 
Ekstrak etanol 97% yang diaplikasikan pada kultur sel bakteri V cholerae in vitro 
memperlihatkan penghambatan pertumbuhan dengan MIClOO 21,6 mg/mP13 I. 

Infusa bawang merah dosis 2 ml yang diberikan pada kelinci terinfeksi bakteri E. coli, 
Salmonella enteritis, and Shigella flexneri, dapat menghilangkan koloninya dalam 
tinja dan meredakan gejala infeksi l141 . 

Ekstrak etanol bawang merah dosis 150 dan 300 mg/kg BB menghambat terjadinya 
implantasi janin pada tikus bunting berturut-turut sebesar 16,66% dan 66,66%. 
Berat ovarium dan kadar kolesterol tidak berbeda bermakna dibandingkan kontrol. 
Dengan demikian ekstrak etanol bawang merah memiliki aktivitas antifertilitas 
melalui mekanisme antiimplantasi l15J. 

Komponen alii sulfur dan quersetin dalam umbi bawang merah memiliki efek 
antioksidan, antikarsinogenik dan antitumor. Beberapa penelitian membuktikan 
bahwa bawang merah menghambat mutagenesis, mengatur aktivitas enzim, 
menghambat formasi DNA-adduct, anti radikal bebas, antiproliferasi dan 
pertumbuhan tumor. Minyak bawang merah dapat meningkatkan aktivitas enzim 
antioksidan pada tikus yang diinduksi nikotin sehingga menghambat kerusakan 
hati karena peroksidasi lipid. Aktivitas antioksidan tersebut juga terkait dengan 
kemampuannya menghambat pertumbuhan tumor kulit. Minyak bawang merah 
juga menunjukkan efek antiinflamasi dengan cara menghambat formasi tromboksan 
dan aksi platelet activating factor (PAF). Bawang merah juga mengandung selenium 
yang cukup tinggi, sehingga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kanker, 



tanpa akumulasi yang berlebihan dalam tubuh[161. Onionin, senyawa stabil yang 
mengandung sulfur, diperoleh dari ekstrak aseton bawang merah dapat menghambat 
ekspresi (0163 pada konsentrasi 10 dan 30 11M. Peningkatan ekspresi (0163 
merupakan salah satu tanda terjadinya polarisasi makrofag yang terkait dengan 
proliferasi sel tumor(17]. 

Indikasi 
Antidiabetik, antikolesterol, antiinfiamasi, osteoporosis, antibakteri, antikanker, dan 
antioksidani14,181. 

Kontraindikasi 
Pada pemakaian dengan dosis besar menyebabkan efek abortivum pada tikus putih 
dan mencit[SI. 

Peringatan 
Saat dipotong, komponen asam propenil sulfenik akan mengalami proses hidrolisis 
menghasilkan senyawa (Z)-propanetial S-oksida yang dapat mengakibatkan lakrimasi 
dan iritasi mata l191 . 

Efek yang tidak diinginkan 
Belum terdokumentasi. 

Interaksi 
Konsumsi dalam jumlah besar berakibat pada gangguan lambung, kontak yang 
terlalu sering menyebabkan reaksi alergi/eksim lokajl201. 

Toksisitas 
Uji toksisitas akut ekstrak etanol umbi bawang merah dengan dosis bertingkat hingga 
2.000 mg/kg BB yang diberikan pada mencit secara p.o, tidak memberikan reaksi 
toksik dan tidak menyebabkan kematian[211. 

Contoh formula 

Sariawan / Stomatitis 
R/ Umbi bawang merah 5g 

Pulosari 3g 
Herba meniran 19 
Kayu manis 3g 
Akar sidaguri 2g 
Buah adas 2g 
Gula aren 7g 
Air 1.000 mL 



Cara pembuatan dan penggunaan:  

Dibuat infusa dan diminum 3x sehari setelah makan  

Perut kembung/ dispepsia 
R/  Umbi bawang merah segar 10 g 

Minyak kayu putih 5 tetes 

Garam 3g 
Cara pembuatan dan penggunaan: 

Bahan dicampur, ditumbuk halus, balurkan pada perut (paraman) 

Batuk/ common cold 
R/  Umbi bawang merah 4g 

Daun poko 4g 
Daun sembung segar 3g 
Herba pegagan segar 4g 
Buah adas 2g 
Air 300 mL 

Cara pembuatan dan penggunaan :  

Dibuat infusa dan diminum 2x sehari setelah makan  

Kencing Manis 
R/ Umbi bawang merah (dirajang) 4 g 

Daun salam 3 g 
Air 120 mL 

Cara pembuatan dan penggunaan: 

Dibuat infus, disaring, diminum sekaligus 
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BAWANG PUTIH 
Allium sativum l. 

Amaryllidaceae 

Sinonim 
Belum terdokumentasi. 

Nama daerah 
Sumatera: lasun (Aeeh Gayo), dasun, dasun putieh (Minangkabau), lasuna (Batak 
Karo, Toba), palasuna (Batak Simalungun), bawang hdanak (Lampung); Jawa: 
bawang bodas, bawang putih (Sunda), bawang (Jawa Tengah); Madura: ghabang 
pote (Madura); Kalimantan: bawang basihong (Oayak Ngaju), uduh bawang (Oayak 

Kenya), bawang puteh (Bulungan), bawang pulak (Tarakan); Sulawesi: lasuna 
mawuru (Bentenan), lansuna mabida (Bantik), yantuna mopusi (Mongondow), 
laasuna moputi (Ponosakan), dansuna puti (Tonsea), lansuna kulo (Tombulu), lasuna 
moputi (Toulur), lansuna kulo (Tontembuan), lasuna budD (Tonsawang), pia moputi 
(Gorontalo), pia moputi (Buol), lasuna kebo (Makasar), lasuna pute (Bugis); Bali: 
kesuna (Bali); Nusa Tenggara: langsuna, lesune (Sasak), 'ncuna (Bima), lansuna 
mawira (Sangi) ; Kepulauan Maluku: laisona maboteik, lasuna kaboteik (Roti), kalpeo 
foleve (Timor), kosai boti (Buru), bawa piuper (Nufur), bawa da are, bawa i areke 
(Halmahera utara), bawa babudo (Ternate), bawa iso (Tidore)llJ. 

Nama asing 
Garlic (Inggris)121. 

Pertelaan 
Perawakan tern a, berakar serabut, tumbuh tegak, batang semu, batang merupakan 
kumpulan pelepah daun, tinggi meneapai 60 em, membentuk rumpun. Oaun tunggal, 
berjumlah 4-10 helai, helaian daun berbentuk pita, tepi rata dan agak melipat ke 
dalam, panjang 10-40 em, lebar 3-12 mm, ujung runeing, permukaan berlilin, 
pertulangan sejajar, jika diremas berbau khas, warna hijau atau hijau keabu-abuan . 
Bunga majemuk (jarang ditemukan di wilayah tropis). Pangkal tanaman membentuk 
umbi, bentuk gasing, tiap umbi terdiri atas 1-15 siung, kumpulan umbi berdiameter 
hingga 7 em, siung berbentuk membulat, bersudut, setiap siung dilindungi oleh 
daun-daun yang tipis berwarna putih, terdapat bagian pangkal siung yang mengeras, 
berbau khas I2,31. 



MILIK PERPUSTAKAAN  
KEMENTERIA K - SE -iATAN  

Gambar tanaman bawang putih 

ｶｾ TttIUU<UUt obat Wttuk faiAttifJuui. jaA4Ul, jiUd. 3 11 



Kean ekaragaman 
Oikenal beberapa varitas budidaya (kultivar) di Indonesia, antara lain kultivar lumbu 
hijau, lumbu kuning, lumbu putih, suren, jatibarang, ilokos, gombloh, dan layur14l. 

Ekologi dan persebaran 
Bawang putih berasal dari Asia tengah dan sekarang telah tumbuh di seluruh bagian 
dunia . Gilroy, California dikenal sebagai pusat bawang putih lSI. Oi Indonesia bawang 
putih dikembangkan pada ketinggian 800-1400 m dpl. 

Budidaya 
Oi Indonesia bawang putih telah banyak dibudidayakan sebagai tanaman rempah 
atau bum bu. Perkembangbiakan dilakukan seeara vegetatif dengan anakan umbi 
(siung) yang telah bertunas. Pembuatan bibit bawang putih umumnya dilakukan 
seeara tradisional yaitu dengan menyimpan umbi selama lebih kurang 6 bulan dalam 
masa dormansi . Umbi yang telah bertunas dipisah dan dipilih yang sehat untuk 
dijadikan bibit . Tanah untuk usaha budidaya bawang putih dieangkul seeara merata 

sedalam lebih kurang 30 em, digembu rkan dan diberi pupuk dasar berupa pupuk 
kandang dengan dosis 20 ton/Ha dan pupuk SP-36 dan KCI dengan dosis masing
masing 300 kg/Ha. Tanah kemudian dibuat guludan dengan ukuran lebar 80 em dan 
panjang menyesuaikan dengan keadaan lahan, usahakan dalam membuat guludan 
mempertimbangkan drainase untuk menjaga agar air tidak tergenang di lahan . 
Selanjutnya bibit ditanam di dalam bedengan dengan jarak tanam 20 x 25 em. Untuk 
menjaga pertumbuhan tanaman pada awal masa penanaman perlu diperhatikan 

kebutuhan air pengairan dan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman. Pemeliharaan 

seeara umum adalah dengan pemberian pupuk susulan berupa N, P dan K dengan 
dosis masing-masing 300 kg/Ha yang diberikan 3 kali selama masa tanam. Tanaman 
siap dipanen setelah berumur 100 - 125 hari setelah tanam tergantung dari varitas 
yang diusahakan. Pemanenan dilakukan dengan eara meneabut umbi seeara hati
hati, kemudian dikumpulkan untuk selanjutnya dikering anginkan. 

Penyimpanan 
Umbi bawang putih disimpan di tempat yang sejuk dan kering, dalam wadah yang 
bersih dan tidak perlu t ertutup rapat. Umbi bawang putih segar sebaiknya segera 

digunakan dan tidak dibiarkan sampai bertunas dalam simpanan. 

Bagian tanaman yang digunakan 
Umbi. 



Gambar Umbi Bawang Putih 

Kandungan kimia 
Senyawa belerang antara lain: aliin, allisin, ajoene, alilpropil disulfida, dialil 

trisulfida, s-alilsistein, vinildithiine, S-alilmerkaptosistein, enzim-enzim antara lain: 
alinase, peroksidase, mirosinase, asam amino dan glikosidanya (argininl, selenium, 

61germanium, tellurium dan beberapa minerallainnya ls. . 

Penggunaan 
Umbi bawang putih telah lama digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat. 
Penggunaan utama adalah untuk obat tekanan darah tinggi, meredakan sakit 
kepala, menurunkan kolesterol dan obat maag. Daunnya digunakan sebagai obat 
tekanan darah tinggi, obat malaria, obat sembelit dan obat kencing manis. Akarnya 
digunakan sebagai obat haid tidak teratur l71 . 
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Efek farmakologi 
Studi terkini mengenai peran minyak bawang putih sebagai antioksidan dilakukan 
pada tikus yang dibuat infark jantung menggunakan isoproterenol (IPL) . Pada 
ka sus miokardial nekrosis yang terinduksi oleh isoproterenol, diamati terhadap 
peningkatan kandungan serum besi secara signifikan yang diikuti dengan penurunan 
kapasita s ikatan plasma besi, aktivitas seruloplasmin dan tingkat glutation (GSH). 
Terdapat peningkatan yang signifikan pada kadar lipid peroksidase atas perlakuan 
isoproterenol. Aktivitas beberapa enzim antioksidan seperti superoksid dismutase 
(SOD), katalase (CAT), peroksidase glutation (GPX), glutation-S-transferase (GST) dan 
glutation reduktase (GRD) di dalam jantung menurun secara nyata dengan induksi 
isoproterenol. Dapat disimpulkan bahwa minyak bawang putih mempunyai aktivitas 
antiinfark jantung karena mampu memodulasi lipid peroksidase, dan meningkatkan 
aktivitas antioksidan serta detoksifikasi sistem enzim[81. Aktivitas antihipertensi 
bawang putih dibuktikan secara in vivo. Pemberian oral infus, dan ekstrak dapat 
menurunkan tekanan darah pada anjing, kelinci, marmut dan tikus. Bawang putih 
dapat menurunkan resistensi vaskular dengan langsung merelaksasi otot polos. 
Bawang putih dapat memperlihatkan perubahan fungsi fisik potensial membran dari 
sel vaskular otot polos. Kandungan yang menghasilkan efek hipotensi dari bawang 
putih belum diketahui secara pasti tetapi adenosin bermanfaat untuk melebarkan 
pembuluh darah perifer, membuat tekanan darah turun . Alliin yang terkandung 
dalam bawang putih dapat meningkatkan produksi nitrogen oksida yang terkait 
dengan penurunan tekanan darah l91. 

Aktivitas antimikroba ekstrak metanol bawang putih telah diuji pada beberapa 
bakteri patogen (E. coli, Klebsiella pneumoniae, S. typhi, S. mutans dan B. cereus). 

Hasil uji menunjukkan bahwa ekstrak metanol bawang putih memiliki aktifitas 
antibakteri yang signifikan llOl. Ekstrak bawang putih memiliki efek beracun terhadap 
jamur yang tumbuh pada akar singkong yang membusuk. Daya hambatnya mencapai 
25,2-86,9% terhadap pertumbuhan miselium semua jamur yang diuji llli . Pemberian 
ekstrak etanol 70% bawang putih, dengan dosis 4 mg/0,2 mL per mencit, pada 
mencit yang telah diinduksi sepsis menggunakan S. aureus i.p. mampu menurunkan 
jumlah leukosit dan menjaganya dalam kisaran stabip121. 

Pemberian ekstrak bawang putih pada tikus yang telah diinduksi diabetes 
mengunakan streptozotocin secara teratur selama 7 minggu mampu menurunkan 
kadar gula, kolesterol dan trigliserida dalam darah l13l. 

up Klinis 

Uji klinis terkontrol pada 42 pasien hiperlipidemia (kolesterol total > 220 mg/dl), 
menunjukkan hasil rata-rata kadar awal 262+34 mg/dl turun menjadi 247±40 mg/dl 
(p<O.Ol). Plasebo dari 276±24 mg/dl turun menjadi 271±29 mg/dl. Kadar kolesterol 
LDL berkurang sebesar 11% pada sediaan garlic dan plasebo 3% (p<0.05). Pada 
trigliserida dan kolesterol HDL tidak mengalami perubahanl141. 



Studi double blind crossover membandingkan efek ekstrak bawang putih dengan 
plasebo terhadap 46 penderita hiperlipidemia (kadar olesterol total 220-290 mgj 

dl) yang berumur 32-63 tahun, yang diberikan secara random dalam dua kelompok 
antara perlakua n da n plasebo (17 ekstrak bawa ng putih dan 24 plasebo)). E kstra k 
bawang putih yang diberikan selama 6 bulan dapat menurunkan kadar kolesterol 
total 6,1% dibandingkan plasebo, atau 7% dibandingkan data awal, kolesterol LDL 
berkurang 4% dibandingkan data awal dan 4,6% dibandingkan plasebo[lS[. 

Hasil 11 uji klinik dari 12 uji klinik yang dilakukan memperlihatkan bahwa bawang 
putih dalam bentuk sediaan salut gula dapat menurunkan tekanan darah sekitar 
2-17%. Hasil meta-analisis dari 9 uji klinik bawang putih, 4 uji klinik dapat menurunkan 
tekanan diastolik secara nyata dan 3 uji klinik dapat menurunkan tekanan sistolik. 
Dari uji klinik tersebut dapat disimpulkan bahwa bawang putih dapat menurunkan 
tekanan darah pada dosis setara dengan serbuk bawang putih 300-900 mgjhari[161. 

Indikasi 
Antidiabetes, antibakteri, antihipertensi, dan antikolesterol. 

Kontraindikasi 
Belum terdokumentasi. 

Peringatan 
Umbi bawang putih yang sudah bertunas tidak baik dikonsumsi karena pada tunas 
tersebut terkandung racun HCNi171. 

Efek yang tidak diinginkan 
Penggunaan dalam bentuk serbuk dengan dosis yang relatifbesar dapat menimbulkan 
rasa mual, disamping itu keringat dan nafasnya akan berbau tidak sedap. Beberapa 
orang yang tidak toleran jika mengkonsumsi dalam jumlah besar akan mengalami 
iritasi mulut, esofagus dan lambungl41 . 

Interaksi 
Pasien yang sedang menjalani terapi warfarin harus diperingatkan bahwa pemakaian 
bawang putih akan meningkatkan waktu pendarahan. Lamanya pendarahan 
meningkat 2 kali untuk pasien yang mengkonsumsi umbi bawang putih dan preparat 
warfarin i61 . 

Toksisitas 
Nilai LDso kaplet bawang putih per oral pada tikus putih adalah > 15,04 gjkg BS[181. 
Pemberian ekstrak bawang putih sampai dosis 2.000 mgjkg BB selama 6 bulan, tidak 
mempengaruhi berat badan tapi mengurangi nafsu makan, dan tidak berpengaruh 
terhadap gambaran darah rutin, biokimia darah, maupun gambaran patologi organ
organ dari tikus pUtih[6,191, 



Conto h formula 
Influensa/ flu 
R/ Umbi bawang putih 3 g 

Buah kapulaga 3 g 
Daun kaki kuda 3 g 
Daun sembung 2 g 

Daun jinten 2 g 

Rimpang kencur 2 g 
Rimpang jahe 3 g 
Gula aren 7 g 
Air 600 mL 

Cara pembuatan dan penggunaan:  
Dibuat infusa, untuk kumur-kumur dan diminum 3x sehari setelah makan  

Bronkhitis dan Asma 
R/  Umbi bawang putih 5 g 

Kayu mesoyi 1 g 
Herba patikan kebo 2 g 

Buah adas 1 g 
Buah kapulaga 3 g 
Air 110 mL 

Cara pembuatan dan penggunaan:  
Dibuat infusa dan diminum lx sehari setelah makan, dapat diulang 2-3x sehari.  

Kolesterol 
R/ Umbi bawang putih laki 2 biji 
Cara pembuatan dan penggunaan : 
Di makan 2x sehari 

Untuk mengeluarkan serpihan kaca, paku, kayu atau duri 
R/ Umbi bawang putih 3 g 
Cara pembuatan dan penggunaan: 
Umbi bawang putih ditumbuk halus ditempelkan pada bagian yang kemasukan 
serpihan kaca, kayu atau duri, tunggu beberapa saat serpihan kaca, kayu atau duri 

akan keluar dan segera dicabut. 
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TEH 
Camellia sinensis (L.) o. K. 

Theaceae 

Sinonim 
Camellia thea Link., C. theifera Dyer, C. assamica Wight., C. bohea (L.) Sweet., C. 
oleosa (Lour.) Rehder, C. viridis (L.) Sweet, Theabohea L., T. cochinchinensis Lour., 
I grandifJora Salisb., I macrophyl/a Makino, I oleosa Lour., I parvifJora Salisb., I 
sinensis L., I assamica Mast., I cantoniensis Lour., I chinensis Sims., I viridis L.il,2,31. 

Nama daerah 
Jawa : Teh (Jawa)f2J. 

Nama asing 
Tea (Inggris)13J. 

Pertelaan 
Perawakan berupa perdu sampai pohon rendah, berakar tunggang, tumbuh tegak, 

batang berkayu, bercabang-eabang, ujung ranting dan daun muda berambut halus. 
Daun tunggal, duduk tersebar atau berseling, bertangkai pendek, helaian daun 

kaku seperti kulit dan tipis, bentuk elips sampai bulat memanjang, pangkal runcing, 
ujung runcing sampai meruncing, tepi bergerigi, pertulangan menyirip, panjang 
daun 6-18 em, lebar 2-6 em, berwarna hijau dengan permukaan mengkilat, daun 
muda berambut halus. Bunga muncul dari ketiak daun, tunggal atau berpasangan, 
diameter bunga sa at mekar 3-4 em, harum. Kelopak bunga berambut halus, tetap 
mendukung perkembangan buah (tidak gugur). Mahkota bunga berwarna putih 
eerah, berlepasan. Benangsari banyak dalam berkas, kepala sari kuning, berbau 
harumI3,4J . 

Keanekaragaman 
Terdapat dua varitas t eh yaitu Teh Cina (Camellia sinensis L. va r. sinensis) yang d icirikan 
pertumbuhan lambat, jarak cabang dengan tanah sangat dekat, daun berwarna hijau 
gelap, berukuran kecil, panjang 3-6 em dan ujung agak tumpul, produksi rendah. Teh 
Assam (Camelliasinensis L. var. assamica) dicirikan pertumbuhan cepat, cabang agak 
jauh dari permukaan tanah, dan hijau mengkilat, daun berukuran besar, panjang 15-
20 em, ujung runcing, produksi tinggi, dan kualitas baiklSJ. 



Gambar perkebunan teh 

Ekolog i dan perseba ran 
Tanaman teh awalnya dibudidayakan di China dan sekarang kebun teh dapat 
dijumpai di india, China, Srilanka, Jepang, CiS, indonesia, Kenya, Turki, Pakistan, 
Malawi, dan Argentina. Tanaman teh dapat dibudidayakan di daerah beriklim tropis 
dan subtropis. Oi Indonesia teh dibudidayakan di daerah dengan ketinggian 1.000

2.300 m dpl, curah hujan 1.500-3.500 mm/tahun dengan distribusi merata, pH tanah 

4,5-5,5 dan kelembaban udara di atas 80%. 

Budidaya 
Tanaman teh diperbanyak secara generatif menggunakan bijinya dan secara 
vegetatif menggunakan stek. Pesemaian stek pucuk teh membutuhkan waktu antara 



9-12 bulan untuk menjadi bibit teh yang siap dipindah ke lahan. Dalam sistem 
perkebunan penanaman teh menggunakan jarak tanam 60x100 em atau setara 
dengan populasi 13.000-15.000 tanaman/Ha. Untuk penanaman di pekarangan 
atau di ladang perlu disiapkan lubang tanam terlebih dahulu dan diisi degan pupuk 

kandang sebanyak 5 kg. Penanaman sebaiknya dilakukan di awal musim penghujan. 

Pemupukan selanjutnya dilakukan setiap bulan menggunakan pupuk N PKdengan dosis 

10 g/tanaman . Pemangkasan dilakukan untuk memaeu pembentukan tunas-tunas 

baru. Panen dilakukan dengan memetik pueuk daun, kemudian dilayukan dan 

dikeringkan hingga kadar air maksimaI12%. 

Penyimpanan 
Daun teh hijau disimpan dalam wadah yang bersih, kedap air dan tertutup rapat, 
di tempat yang sejuk dan kering serta terhindar dari sinar matahari. 

Bagian yang digunakan 
Bagian pueuk atau daun teh muda yang belum mekar. 

Gambar bunga teh Gambar daun teh 



Gambar simplisia teh 

Kandungan kimia 
Daun teh mengandung kafein 2-3%, teobromin, teofilin, tanin, minyak atsiri dan 
natural flourida. Teh hijau mengandung polifenol seperti flavanol {katekin}, flavonol, 
flavandiol dan asa m-asam fenolat . Katekin teh hija u adala h (- }-epigallokateki n-3
galat (EGCG), {- }-epigalokatekin {EGC}. (- }epikatekin-3-galat (ECG), {- }-epikatekin 
(EC) dan {+}-katekin. Dalam teh hitam pofenol mengalami polimerisasi oksidase 
katalis oksidatif membentuk bisflavarnol, teaflavin, terubigin dan oligomeroligomer 
lain . Teaflavin meliputi teaflavin sendiri . Teaflavin-3-galat dan teaflavin 3,3'- digalat. 
Teaflavin inilah yang memberi warna dan rasa yang khas pada teh hitam. Tanin 
dalam daun teh mengandung zat epigalokatekin galat, yang mampu mencegah 
kanker lambung dan kerongkongan. Setiap 100 g daun teh mempunyai kalori 17 kJ 
dan mengandung 75-80% air, polifenol 25%, protein 20%, kabohidrat 4%, kafein 2,5
4,5%, serat 27% dan pektin 6%[21 . 

Pemisahan dan penetapan kandungan kimia teh hijau secara kualitatif menggunakan 
HPLC telah dilakukan oleh Liang YR et 01., menemukan 18 jenis asam amino dan 
5 katekin . Teamin merupakan asam amino utama yang mencapai 54% dari total 
kandungan asam aminonya[61. 

Marcia et 01. juga mengidentifikasi kandungan kimia daun teh hijau yang 
diperdagangkan secara komersial di Portugal. Hasil identifikasi menyebutkan bahwa 
teh hijau mengandung kalium dalam jumlah besar, kemudian natrium, kalsium, 
flourida, alumunium, mangan dan besi17l. 
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Penggunaan 
Daun teh digunakan untuk mengobati asma, diare, penyegar, dan menghaluskan 
kulit . 

Efek farmakologi 
Minum teh terutama teh hijau dapat menurunkan tekanan darah . Pengaturan 
tekanan darah telah diketahui berkaitan erat dengan neuron katekolaminergik 
dan neurotonergik didalam sistem syaraf otak dan feriferal. Karena teanin dapat 
menurunkan neorotrasmitter serotonin, maka substansi ini juga dapat dipercaya 
menurunkan tekanan darah. Pemberian teanin melalui injeksi i.p. pada tikus 
hipertensi, secara nyata menurunkan tekanan darah atau bersifat antihipertensi. 
Sementara pemberian glutamat yang struktur kimianya mirip teanin tidak 
memberikan aksi antihipertensi iB ). 

Ekstrak daun teh mempunyai efek menurunkan kadar glukosa darah secara 
bermakna pada tikus putih diabetes yang diinduksi dengan aloksan. Efek hipoglikemik 
meningkat dengan peningkatan dosis yang diberikan (72 mg-S76 mg/200 g BB) pada 
tikus putih [9). 

Pemberian ekstrak polisakarida daun teh dapat meningkatkan aktivitas Glutation 
Peroksidase (GPx) setelah pemberian 30 hari i10 ). 

Teh hijau juga terbukti mampu melindungi serum lipid dan protein dari kerusakan 

oksidatif yang diakibatkan oleh proses penuaan (aging) . Selanjutnya polifenol 
dalam teh hijau juga menurunkan kadar marker kerusakan oksidatif DNA, 8-okso
deokasiguanosida (8-oxodG) dalam jaringan hati , ginjal dan otak . Penelitian ini 
mengindikasikan bahwa polifenol teh hijau sangat bermanfaat dalam melawan 
proses penuaan (aging) [ll). 

Indikasi 
Antihipertensi, antidiabetes dan antioksidan. 

Kontra indikasi 
Belum terdokumentasi. 

Peringatan 
Konsumsi teh hijau berlebihan akan menyebabkan kerusakan oksidatif DNA pada 
sel pankreas dan hati hamster, sehingga jika dikonsumsi berlebihan bersifat sebagai 
prooksidan dari pada antioksidan[12). 

Teh hijau sebaiknya tidak dikonsumsi oleh pasien dengan gangguan jantung dan 
penyakit pembuluh darah (kardiovaskuler) lainnya. Wanita hamil dan menyusui 
hanya diperbolehkan mengkonsumsi teh hijau maksimum 2 cangkir sehari, sebab 
kandungan kafein dalam teh hijau menyebabkan peningkatkan ritme jantung[ !3). 



Efek yang tidak diinginkan 
Keracunan kafein kronis dapat terjadi bila minum 5 cangkir teh setiap hari yang 

setara dengan 600 mg kafein, akan memperlihatkan tanda-tanda seperti gangguan 
pencernaan (dispepsia), rasa lemah, gelisah, tremor, sukar tidur, tidak nafsu makan, 

sakit kepala, pusing (vertigo), bingung, berdebar-debar, sesak nafas dan kadang-
kadang sembelitl21. 

Interaksi 
Belum terdokumentasi . 

Toksisitas 
Teh  hijau  dianggap  sebagai  bahan  yang  aman,  minuman  tidak  beracun  dan 
konsumsinya  tidak  menimbulkan  efek  samping.  Ratarata  kandungan  kafein  satu 
cangkir  teh  hijau  adalah  10-50 mg,  dan  kelebihan  konsumsi  akan  menyebabkan 
iritasi,  insomnia,  kecemasan,  dan  jantung  berdebarl141.  Pemberian  teh  hijau  pada 

mencit sampai dengan dosis 2500 mg/kg bb per hari selama 28 hari  (subakut) tidak 
menimbulkan efek toksikl151 . 

Contoh formula 
Antioksidan 
R/  Daun  teh hijau   5g 

Rimpang kunir putih  7g 
Herba pegagan   5g 
Air  400 mL 

Cara  pembuatan dan penggunaan: 
Dibuat infusa dan diminum 2x sehari setelah makan 
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PEPAVA 
Carica papaya L. 

Caricaceae 

Sinonim 
Belum terdokumentasi. 

Nama daerah 
Sumatera: pente (Aeeh), pertek (Gayo), pastela (Batak), embetik (Karo), batik (Batak 
Toba), bola (Nias), sikailo (Mentawai), kates (Palembang), kalikih (Minangkabau), 
gedang (Lampung); Jawa: gedang (Sunda), kates (Jawa Tengah); Madura: kates 
(Madura); Bali: gedang (Bali); Nusa Tenggara: kates (Sasak), kampaya (Bima), kata 
jawa (Sumbawa), padu (Flores); Sulawesi: papaya (Gorontalo), papaya (Buol), kaliki 
(Baree), papaya (Manado), unti jawa (Makassar), kaliki riaure (Bugis); Maluku: 
papai (Buru), Papaya (Halma hera}, Papae (Ambon), Palaki (Seram), Kapaya (Tidore), 
Tapaya (Ternate); Papua: ihwarwerah (Sarmi), siberiani (Windesi)[ll. 

Nama asing 
Papaya (Inggris)121. 

Pertelaan 
Perawakan perdu berakar tunggang, tumbuh tegak, batang bulat, permukaan 
berbenjol-benjol bekas tangkai daun, berongga, putih. Daun tunggal, membulat, 
ujung meruneing, pangkal bertoreh, tepi berlekuk sampai berbagi menjari, 
permukaan kasar, pertulangan daun menonjol di permukaan bawah, lebar daun 25-
75 em, tangkai daun silindris, berongga, hijau, panjang tangkai daun meneapai 100 
em. Berdasarkan kelamin bunga dibedakan pepaya jantan, betina dan banci yang 
keseluruhannya mempunyai susunan bunga majemuk malai. Ibu tangkai bunga pada 
pepaya jantan lebih panjang bahkan meneapi 110 em. Ibu tangkai bunga muneul dari 
ketiak daun. Bunga betina berupa bunga majemuk terdiri atas 1-3 bunga, kelopak 
bunga pipih, daun mahkota berjumlah 5, ujung daun mahkota tumpul, panjang 
daun mahkota 4,5-5,5 em, lebar 1,4-1,7 em. Buah buni, berwarna jingga di bagian 
dalam, bentuk buah membulat, elip sampai bulat memanjang, panjang 20-30 em, 
berdaging, berair, ketika muda warna hijau, putih, hijau keputihan setelah tua jingga. 
Biji bentuk bulat, berjumlah banyak, berwarna hitam, pahit[31. 



Gambar tanaman pepaya jantan 



Keanekaragaman 
Pepaya merupakan tanaman buah dengan variasi morfologi yang tinggi, keaneka 

ragaman ditentukan berdasarkan bentuk tepi daun terdapattipe bercangap, berlekuk 
dan berbagi. Berdasarkan bentuk buah terdapat tipe buah banci (bentuk buah 
membulat), betina (bentuk buah bulat memanjang) dan buah besar. Berdasarkan 

warna tangkai daun dijumpai tipe pepaya dengan tangkai daun berwarna hijau, 
kuning dan ungu. Ada 4 kultivar pepaya yang dibudidayakan di seluruh dunia, yaitu 
"Solo", "Special Cavity", "Red Lady Papaya", dan "Sinta"[2I, 

Gambar bunga pepaya jantan 

Gambar bunga pepaya betina 

Ekologi dan persebaran 
Daerah asal Pepaya sampai sa at ini masih diperdebatkan, ada yang berpendapat 
bahwa tanaman ini berasal dari wilayah tropis Amerika[4), namun kemungkinan 
besar pepaya berasal dari wilayah Amerika Tengah mulai Meksiko sampai Panama[5), 

Selanjutnya biji pepaya terdistribusi sampai Karibia dan Asia Tenggara selama 



eksplorasi Spanyol pada abad ke-16 Masehi, kemudian menyebar secara cepat ke 
India, Pasifik dan Afrika l61 . Saat ini pepaya dapat ditemukan tumbuh di hampir semua 
benua di wilayah tropis dan sub-tropis. Oi Indonesia pepaya dapat tumbuh baik pada 
ketinggian tempat 100 - 1.400 m dpl, pada daerah dengan iklim sedang sampai 
basah (curah hujan 2.000 - 3.000 mm). 

Gambar buah pepaya 

Budidaya 
Pepaya mudah dikembangbiakkan seeara generatif dengan bijinya . Biji untuk bahan 
perbanyakan umumnya dapat diambil dari buah yang sehat dan berasal dari pohon 
induk yang berproduksi tinggi . Namun untuk menjamin agar diperoleh bibit yang 
unggul sebaiknya menggunakan benih bersertifikat. Pesemaian benih pepaya dapat 
dilakukan dalam bak pesemaian atau langsung dalam polibag yang telah diisi media 
semai berupa eampuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Benih 
akan berkeeambah setelah 2-3 minggu dan siap dipindah ke lahan setelah bibit 
berdaun 4-6 helai atau sekitar umur 2-3 bulan di pesemaian. 

Lahan untuk penanaman pepaya dipilih yang terbuka, berdrainase baik, dengan 
kandungan bahan organik tinggi, pH tanah berkisar antara 5,5 sampai 6,7. Tanaman 
ini sensitif terhadap kekeringan. Setelah lahan diolah dibuat lubang tanam berukuran 
diameter 50 em dan kedalaman 40 em, kemudian diisi dengan pupuk kandang 



sebanyak 5 kg, ditutup dengan sedikit tanah lalu bibit diletakkan di atasnya dan 
ditimbun dengan tanah . Selanjutnya disiram secara teratur hingga bibit tumbuh. 

Pemeliharaan pada masa awal penanaman adalah pengendalian gulma dan 
pengairan. Pemupukan susulan diberikan setelah tanaman berumur 6,12,24 bulan 
dan seterusnya, dengan penambahan pupuk kandang dan pupuk NPK. Oasis pupuk 
susulan adalah pupuk kandang 5-10 kg/tanaman dan pupuk NPK 5-10 g/tanaman. 

Hama yang sering menyerang tanaman pepaya adalah kutu daun, lalat buah dan 
nematada (cacing tanah), sedangkan penyakityang sering menyerang adalah penyakit 
virus dengan gejala daun mengecil dan keriting. Untuk menghindari serangan hama 
penyakit sebaiknya lingkungan tumbuh dijaga agar tidak terlalu lembab[7). 

Panen dilakukan dengan memilih daun yang cukuptua, berwarna hijau tua. Kemudian 
daun dijemur (disarankan ditutup dengan kain hitam). 

Penyimpanan 
Simpan di wadah yang kering, bersih dan kedap air, pada tempat yang sejuk dan 
terhindar dari sinar matahari langsung. 

Bagian tanaman yang digunakan 
Oaun, akar dan biji. 

Gambar daun pepaya 



Kandungan kimia 
Pepaya mengandung senyawa kimia dimana dua senyawa utamanya adalah 
kimopapain dan papain yang digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan . 
Senyawa lain turunan papain adalah karikain dan kimopapain l81 . Senyawa yang 
diduga memiliki aktivitas antelmintik berasal dari golongan alkaloida yaitu karpain, 
karpasemin (benziltiourea) dan benzilisotiosianatl 9l , juga dilaporkan adanya 
kandungan senyawa lain yaitu sistein proteinasellOl . Buah pepaya mengandung 
protein, gula, vitamin A dan B (thiamin, riboflavin), C (asam askorbat), D dan asam 
folat juga karotenoid, karbohidrat (fruktosa, glukosa, manitol, xilitol) dan minyak 
atsiri . Getah yang terkandung dalam setiap bagian tanaman pepaya mengandung 
sejumlah enzim (esterase, protease), dan enzim yang paling banyak terkandung 
dalam getah pepaya adalah papain (enzim proteolitik), dan kimopapainllli. 

em 

Gambar simplisia daun pepaya 

Penggunaan 
Daun pepaya digunakan untuk meningkatkan nafsu makan dan untuk obat malaria, 
sedangkan akar dan bijinya digunakan untuk mengobati kecacingan dan getah 
buahnya digunakan untuk memperbaiki pencernaan. 



Efek farmakologi 
Ekstrak air daun pepaya menunjukkan aktivitas sebagai antioksidan yang diuji dengan 
beberapa model uji antioksidan yaitu lipid peroksidase, difenil pikrilhidrazil (DPPH), 
2-2-azino-bis 3-ethyl benzthiazoline-6-sulfonic acid (ABTS), Nitrogen monoksida 
(NO), superoksida dan hidroksi radikal. Nilai 1(50 berturut-turut adalah 198, 141, 185, 
244,323,461 dan 922 ug/mL pada model skrining DPPH, ABTS, NO, Superoksida, ion 

hidroksi, dan lipid peroksidasel121 . 

Uji efek antelmintik ekstrak biji pepaya dosis rendah dan tinggi selama 4 minggu 
pada cacing gelang (Ascaridia gal/i) yang diinfeksikan pada ayam petelur, 
menunjukkan hasil perbedaan bermakna. Pada penelitian lain untuk uji antelmintik 
terhadap cacing perut babi (Ascaris scumm), menggunakan infus dan perasan biji 

pepaya memberikan hasil bahwa infus dan perasan biji dengan kada 10% memiliki 
efek antelmintik. Efek antelmintik juga ditunjukkan melalui uji getah pepaya muda 
(papain) terhadap Ascaris suil/a dibandingkan dengan piperazine sitrat secara in
vitro. Hasil menunjukkan larutan getah pepaya muda 3% setara dengan 600 mg 
dalam 20 ml pad a pH 10 dapat melemaskan cacing dalam 43,5 menit lJ3l . 

Ekstrak etanol dan ekstrak air pepaya menunjukkan aktivitas yang sangat kuat 
sebagai anti hepatotoksis terbukti mampu menekan hepatotoksis yang diakibatkan 

oleh induksi ((14. Uji anti-hepatotoksis dilakukan menggunakan parameter biokimia 

seperti serum aspartat amino transferase (AST), alanin amino transferase (ALT), 
alkalin fosfat, total bilirubin dan gama glutamat transpeptidase(GGTp)1141. 

Indikasi 
Antioksidan, antelmintik. 

Kontraindikasi 
Belu m terdoku mentasi. 

Peringatan 
Karpain dalam pepaya dapat menyebabkan paralisis, gangguan syaraf dan menekan 
fungsi jantung. Pepaya tidak boleh digunakan pada orang yang telah diketahui 
alergi terhadap pepaya. Reaksi alergi terhadap pepaya yang pernah tercatat adalah 
terjadinya serangan asma yang disebabkan menghirup serbuk papain. Getah pepaya 
sangat berbahaya jika sampai mengenai mata karena memiliki efek proteolitikllli . 

Efek yang tidak diinginkan 
Belum terdokumentasi. 

Interaksi 
Belum terdokumentasi. 



Toksisitas 
Nilai LDso infus dan ekstrak daun pepaya pad a mencit adalah sebesar 124,0 (115,8-
132,9) dan 23,43 (20,88-26,2) mg/kg BB, dan menu rut Gleason termasuk bahan 
ya ng Practically non Toxicl13l. 

Uji toksisitas akut ekstrak air daun pepaya menggunakan tikus galur SD dengan 

dosis 2.000 mg/kg BB, yang diberikan selama 14 hari tidak menunjukkan efek toksik 

ataupun menyebabkan kematian pada tikus 11SI . 

Contoh formula 
Pelancar ASI 
R/ Daun pepaya 5g 

Daun katuk 5g 

Daun bangun-bangun 3g 

Rimpang temulawak 10 g 

Air 600 mL 

Cara pembuatan dan penggunaan:  

Dibuat infusa dan diminum 3x sehari setelah makan  

Masuk angin 
R/  Daun pepaya 2g 

Batang sere 2g 
Daun sembung 3g 

Herba mentha 2g 
Rimpang jahe 2g 
Bunga cengkeh 1,5 g 
Biji pala 4 g 
Buah kemukus 2g 
Kulit jeruk purut 2g 
Gula aren 7g 
Air 800 mL 

Cara pembuatan dan penggunaan: 

Dibuat infusa, diminum 3x sehari setelah makan 

Penambah nafsu makan 
R/  Rimpang temu hitam 5 g 

Herba tapak liman 5 g 
Daun pepaya 3 g 

Cara pembuatan dan penggunaan: 
Dibuat infusa dan diminum 2x sehari setelah makan 



Kecacingan 
R/ Biji buah pepaya 2 g  
Cara pembuatan dan penggunaan:  
Bahan dilumatkan ditambah air matang 50 mL, diminum sekaligus 2x sehari .  
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JERUK NIPIS 
Citrus aurantifolia (Christm. & Panz.) Swingle 

Rutaceae 

Sinonim 
c. acida Roxb., C. lima Lunan; C. medica var. aeida Brandis, Limonia aurantifolia 
Ch ristmili. 

Nama daerah 
Sumatera: limau kopas, limau nipis (Melayu)1 21; Jawa: jeruk nipis (Su nda), jeruk pecel 
(Jawa); Madura:jeruk dorga (Madura)131. 

Nama asing 
Lime, Sour lime (lnggris)13J• 

Pertelaan 
Perawakan semak berbatang kuat, tinggi meneapai 3.5 m, banyak memiliki dahan 
dan ranting. Batang berkayu ulet, berduri dahan, permukaan kulit luarnya berwarna 
tua dan kusam. Daun majemuk menyirip berdaun satu, duduk daun tersebar, helaian 
daun berbentuk bulat telur sampai bulat telur-bulat memanjang, pangkal helaian 
membulat, ujung tumpul, tepi beringgit, panjang helaian daun 2,5-9 em, lebar 1,5-
5,5  em,  tulang  daun  menyirip  dengan  tangkai  bersayap,  berwarna  hijau,  panjang 
tangkai  daun  termasuk  sayap  0,52,5  em,  lebar  1,54,5  mm.  Bunga  soliter  atau 
susunan  bunga  majemuk  tandan,  dari  17  bunga,  tumbuh  di  ketiak  daun  atau  di 
ujung batang dengan diameter 1.52.5 em. kelopak berbentuk mangkok, berbagi 45 
dengan diameter0,40,7 em, berwama putih kekuningan. Mahkota memiliki 45 daun 

mahkota, daun  mahkota  berbentuk bulat telur atau  lanset,  panjang daun  mahkota 
0,71,25 em,  lebar 0,250,5  em,  berwarna  putih.  Benang  sari  1825  dalam  berkas. 
Putik  dengan  tangkai  putik  putih  atau  putih  kehijauan,  23  mm.  Buah  berbentuk 
seperti  bola,  sebesar  bola  pingpong,  diameter  3.57.5  em,  berwarna  hijau  atau 
kekun ingkuninganI41. 

Keanekaragaman  
Jeruk nipis dikenal memiliki banyak varitas yang dapat dibedakan dari ukuran buah,  
bentuk  buah,  dan  warna  buah,  juga  dikenal  adanya  varitas  yang  berbiji  dan  tidak 
berbij i[I.51. 



Ekologi dan penyebaran 
Jeruk nipis dipercaya berasal dari Asia Tenggara atau India, kemudian menyebar ke 
Barat sampai ke Afrika dan Eropa(5(. Di Indonesia jeruk nipis tersebar di berbagai 

daerah, mulai dari dataran rendah sampai ketinggian 1.000 m dp1'21. 

Gambar tanaman jeruk nipis 



Budidaya 
Jeruk nipis dapat diperbanyak seeara vegetatif dengan eangkokan, sambungan atau 

okulasi meskipun juga dapat dikembang biakkan seeara generatif menggunakan 
bijinya. Untuk memperoleh bibit jeruk nipis dengan metode eangkokan dapat 
dilakukan dengan memilih batang dari tanaman induk yang sehat, dan dilakukan 
di musim hujan . Cara sambungan dilakukan dengan eara memilih batang bawah 
tanaman jeruk manis dan dipilih tunas dari pohon jeruk nipis. 

Penanaman jeruk nipis sebaiknya dilakukan di awal musim hujan, dengan eara 
menyiapkan lubang tanam berukuran SO x so x SO em, kemudian lubang dibiarkan 

terbuka selama 1-2 minggu. Sebelum penanaman, lubang tanam diberi pupuk 
kandang sebanyak 10 kg dan dapat ditambahkan pupuk NPK sebanyak 5-10 g/ 
tanaman. Untuk menjaga masa awal pertumbuhan bibit perlu disiram setiap hari. 
Pemeliharaan selanjutnya dengan memberi pupuk susulan dengan menggunakan 
NPK dengan dosis SO g/tanaman pada saat tanaman berumur 1 tahun, dan 
selanjutnya pupuk ditambah dua kali lipat pada umur berikutnya. 

Tanaman akan belajar berbuah pada umur antara 3-5 tahun tergantung intensitas 
pemeliharaan. Panen buah dipilih yang sudah tua (masak fisiologis), dengan warna 
hijau kekuning-kuningan. 

Penyimpanan 
Simpan di lemari pendingin untuk pemakaian 1-2 minggu. 

Bagian tanaman yang digunakan 
Buah, daun. 

Kandungan kimia 
Bunga dan tunas jeruk nipis mengandung beberapa jenis asam amino: L-asam 
aspartat, L-Ieusin, L-treonin and L-triptofan . Buahnya mengandung asam 
askorbat, fruktosa, glukosa, sukrosa, pektin, y-aminobutirat dan asam 9, 16
dihidroksi-10-oksoheksadekanoat, asam jasmonat dan metilester yang terdiri dari 
eriodiktiol, hesperetin 7-rutinosida dan naringenin. Biji jeruk nipis mengandung 
6, 7-dimetoksikumarin dan tangeretin, sedang daunnya mengandung bergapten, 
sitropten, krisoeriol-7-ramnoglukosida, eriositrin, isopimpinelin, limetin, asam 
deoksiribonukleat dan patio Minyak atsiri daun jeruk nipis mengandung eitronelal, 
eitronelol, geranial, geranil asetat, isopulegol, limonen, linalool, mirsen, nerol dan 
asetat, osimen and metilhentenon. Kulit batang dilaporkan mengandung ＱＬＳＭｾﾭ
glukon sintase dan xantiletin l61 . 



Gambar buah jeruk nipis 

Penggunaan 
Buah jeruk nipis secara tradisional digunakan untuk mengobati sariawan, batuk, 
jerawat, dan demam. Daun jeruk nipis digunakan untuk obat gatal-gatal dan penyegar 

badan. 

Efek farmakologi 
Naringin dan hesperidin memiliki efek penghambatan proliferasi sel kanker, menunda 
tumorigenesis, dan agen kemopreventif karsinogenesis. Selain itu, hesperidin dapat 
menurunkan hepatotoksisitas hepar tikus yang diinduksi lipopolisakarida[71. 

Hesperidin memiliki efek sitotoksik pada sel melanoma B16 pada tikus dan 
naringin dapat menghambat CYP3A4 dan CYP1A2 sebagai enzim pemacu senyawa 
karsinogen[81. 

Ekstrak air jeruk nipis juga berkhasiat sebagai antihipertensi menggunakan 
hewan model kelinci dengan mengukur tekanan darah arteri jantung dan aorta. 
Aktivitas antihipertensi kemungkinan berhubungan dengan efek kardiodepresi dan 
vasorelaksasjl91. 



Indikasi 
Antibakteri, antihipertensi. 

Kontraindikasi 
Belum terdokumentasi . 

Peringatan 
Belum terdokumentasi. 

Efek yang tidak diinginkan 
Belum terdokumentasi. 

Interaksi 
Belum terdokumentasi. 

Toksisitas 
Penggunaan ekstrak jeruk nipis maupun p-sineprin (protoalkaloid yang terkandung 
dalam kulit buah jeruk nipis), yang diuji pada manusia, hewan maupun secara in 

vitro, bahwa jeruk nipis adalah bahan yang aman dikonsumsi dan tidak menimbulkan 
efek samping yang merugikan l10I . 

Contoh formula 
Demam dan masuk angin 
R/ Buah jeruk nipis 2 bh 

Daun duduk 3g 
Rimpang jahe 3g 
Gula enau 5g 
Air 400 mL 

Cara pembuatan dan penggunaan:  
Dibuat infusa dan diminum 2x sehari setelah makan  

Batuk 
R/  Buah jeruk nipis 2 bh 

Madu 5 mL 
Buah asam Jawa 3g 
Garam a,s g 
Air 200 mL 

Cara pembuatan dan penggunaan: 
Bahan-bahan dibuat minuman dengan air matang panas, setelah hangat kuku 
diminum sekaligus. 



Demam 
R/  Daun jeruk nipis segar 

Daun sembung segar 

Daun prasman segar 

Air 

Cara pembuatan dan penggunaan: 

5g 
10 g 
5g 
115 mL 

Dibuat infusa dan diminum 2x sehari setelah makan 

Di/teri 
R/ Rimpang dahlia 15 g 

Air jeruk nipis 15 mL 

Madu 6 mL 
Air 200 mL 

Cara pembuatan dan penggunaan :  

Bahan diseduh dengan air mendidih, dinginkan, setelah suam-suam untuk kumur 3  
menit kemudian ditelan . 

Masuk angin 
R/  Daun pepaya 

Batang sere 

Daun sembung 

Herba mentha 
Rimpang jahe 

Bunga cengkeh 

Buah pala 
Buah kemukus 

Kulit jeruk nipis 

Gula aren 

Air 

Cara pembuatan dan penggunaan: 

2g 
2g 
3g 

2g 
2g 
1,5 g 
4 g 
2g 
2g 
7g 
800 mL 

Dibuat infusa, diminum 3x sehari setelah makan 

Obesitas/ Lipomatosis 
R/ Rimpang bengle 10 g 

Rimpang temu hitam 5g 
Air jeruk nipis 10 mL 
Madu 15 mL 

Cara pembuatan dan penggunaan :  

Bahan dicuci dihaluskan, diremas remas dan disaring, minum 2-3x sehari.  
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KETUMBAR  
Coriandrum sativum l. 

Apiaceae 

Sinonim 
Coriandrum testiculatum Lour. non L. ,  C. majus Gouan, C. globosum Salisb ., 

C. diversifolium Gilib YJ . 

Nama daerah 
Sumatera : keutumba (Aceh), ketumbar, ketumeur (Gayo), hatumbar (Batak Toba), 
ketumbar, penyilang katumba (Minangkabau); Jawa: katuncar, tuncar (Sunda), 
katumbar, penyelang (Jawa); Madura: katombhar, tombhar (Madura); Sulawesi: 
katumbali (Gorontalo), katombare (Buol), katumbara (Makasar, Bugis); Bali: 
katumbah (Bali); Nusa Tenggara: katumba (Bima)[2[. 

Nama asing 
Coriander (I nggris)[l). 

Pertelaan 
Perawakan terna, akar tunggang membulat, bercabang putih, tumbuh tegak, tinggi 
meneapai 100 em, batang jika dimemarkan berbau wangi . Daun tunggal, duduk 
berseling, tepi helaian daun bagian pangkal bereangap sampai berbagi menjari, 

ukuran 12,5 em, tidak berambut, daun di bagian ujung batang berupa daun majemuk 
menyirip gasal terdiri atas 13 anak daun berbentuk garis, panjang 310 mm, lebar 
0,51 mm, daun bagian bawah bertangkai bagian ujung hampir duduk dengan tepi 
berwarna putih, panjang tangkai daun 1-12 em . Susunan bunga payung majemuk 
di ujung batang atau di ketiak daun, ibu tangkai bunga 210 em, terdiri atas 213 
kumpulan bunga payung; daun pembalut tidak ada atau jika ada hanya satu helai, 
berukuran keeil. Panjang tangkai bunga 24 mm. Kelopak bersegmen 5, bentuk bulat 
telur sampai lanset, kelopak bunga yang terletak di bagian luar setiap kelompok 
payung berkembang lebih baik. Mahkota bunga tersusun atas 5 daun mahkota, 
bentuk bulat telur terbalik, berwarna putih atau merah muda pueat, daun mahkota 
terluar dari bunga tepi lebih berkembang dengan ukuran 34 mm . Benangsari 5, 
tangkai putik 2, daun buah 2.  Panjang buah 45 mm, memiliki 6 rusuk membujur 
yang nyata . Buah kotak, berbentuk bulat atau bulat telur, diameter mencapai 6 
mm, ketika muda hijau, setelah tua kuning kecokelatan. Buah yang diremas berbau 
aromatik, rasa khas, lama-lama agak pedas. Biji bulat pipih, eokelat[3,4[. 



Gambar tanaman ketumbar 

Kanekaragaman 
Terdapat dua varita s ketumbar, yaitu C.  sativum L. var. microcarpum D.C. dan 
C.  sativum L. var. vulgare Alef.141• Di Indonesia varitas pertama dikenal sebagai 

ketumbar berbuah kecil dan varitas kedua sebagai ketumbar berbuah besarisi . 
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Ekologi dan persebaran 
Ketumbar berasal dari daerah Laut Tengah dan Asia Tengah. Banyak tumbuh 
di Jawa, Sumatra dan kepulauan lain di daerah pegunungan dengan ketinggian 
700-2.000 m dpl. Pada umumnya ketumbar ditanam di ladang dan pekarangan 
rumah . Saat ini tanaman ketumbar sudah banyak dibudidayakan di daerah-daerah 
tropik, subtropik dan daerah beriklim dingin, terutama di Belanda, Hongaria dan 
Brasil. Namun ketumbar juga dapat tumbuh di dataran rendah dengan curah hujan 
cukup berkisar antara 1.000-2.000 mm/tahun I61 . Tanaman ketumbar dapat tumbuh 
pad a berbagai jenis tanah, tetapi paling eaeak pada tanah yang ringan, tanah 
lempung yang bersolum dalam dan mengandung kapur atau bersifat basa. Curah 
hUjan yang dikehendaki berkisar antara 1.000-2.000 mm setahun. Waktu tanam di 
tanah tegalan dilakukan pada pertengahan sampai akhir musim hujan. Pada tanah 
yang dapat dialiri, waktu tanam yang baik adalah pada musim kemarau. Di daerah 
tropis, ketumbar ditanam terutama di daerah pegunungan. 

Gambar bunga ketumbar 

Budidaya 
Ketumbar dikembangbiakan dengan biji. Jumlah benih yang digunakan 12-28 kg/Ha. 
Pengolahan tanah dilakukan dengan mencangkul satu sampai dua kali, membersihkan 
tanah dari gulma, menggemburkan serta meratakan tanah. Di sekeliling tanah yang 
akan ditanami dibuat saluran-saluran drainase, terutama pada tanah yang berat. 
Jumlah benih yang digunakan antara 12-28 kg/Ha, tergantung pada jarak tanam. 



Benih akan tumbuh setelah 10-15 hari. Sebagai pupuk dasar adalah pup uk kandang 
dengan dosis 20 ton/Ha dan pupuk SP-36 dan KCI dengan dosis masing-masing 200
300 kg/Ha . Pemberian pupuk susulan berupa N (urea) yang diberikan 3 kali, pada 2, 
4 dan 6 minggu setelah tanam. Setelah cukup besar, tanaman dibumbun dan disiang 
beberapa kali. Kurang lebih 2 bulan setelah tanam, tanaman mulai berbunga, selama 
masa berbunga, masa berbuah sampai waktu panen dikehendaki cuaca yang cerah, 
agar buah tidak membusuk atau rusak. Keadaan tanah dijaga agar tetap lembab, 
dengan cara mengairi tanaman pada musim kemarau. Tanaman dapat dipanen bila 
bijinya berubah dari hijau sampai menjadi coklat kuning, ialah pada umur 3-3,5 
bulan dari waktu tanam. Panen dilakukan dengan cara memotong tanaman atau 
mencabutnya. Tanaman diikat, kemudian dijemur selama satu minggu atau lebih. 
Biji dilepaskan dari buahnya dan dijemur lagi sampai kering. Kemudian biji ditampi 
dan disimpan dalam karung atau kaleng. Hasil biji kering dalam satu musim antara 
550-1.650 kg/Ha I61. 

Penyimpanan 
Buah ketumbar kering disimpan dalam wadah yang bersih, kedap air dan tertutup 
rapat serta disimpan di tempat yang terlindung dari cahaya matahari langsung. 

Bagian tanaman yang digunakan 
Buah dan daun . 

Kandungan kimia 
Buah mengandung minyak atsiri sampai 0,5% terdiri dari d-linalool (koriandrol) 
45%-65%. geraniol, borneol, a, ｾＭｰｩｮ･ｮＬ＠ d-pinen, simenterpinen, desil-aldehida, 
kaprinaldehida, 2-dedosenal, p-simen, d-1Iimonen, bornil asetat, lemak, abu 5-6,5%, 
tanin, asam malat, kalsium oksalat, asam pterosiklik, asam oleat dan asam linoleat, 
hidroksi kumarin (termasuk umbeliferon dan skopoletin)I1.7I. 

Kandungan yang paling penting dari biji ketumbar adalah minyak atsiri dan minyak 
lemak. Biji ketumbar kering mengandung minyak atsiri (0,03-2,6%) dengan linalool 
sebagai komponen utama. Komponen penting dari minyak ketumbar adalah : 
a-tujen, sabinen, ｾＭｰｩｮ･ｮＬ＠ mirsen, p-simen, limonan, ｚＭｾＭｯｳｩｭ･ｮＬ＠ y-terpenin, 
terpinolen, kamper, sitronelal, tripinen-4-ol, dekanal, aldehida jinten, terpenen-
7-AI (a), terpinen-7-al (y) dan geranil asetat. Kandungan lain dari biji kering adalah 
protein kasar (11,5-21,3%)' lemak (17,8-19,15%)' serat kasar (28,4-29,1%) dan abu 
(4,9-6,0%)181. 

Ekstrak methanol seluruh bagian tanaman C. sativum menghasilkan koriandron A - E, 
koriandrin, p -hidroksifenetil ferulat, ＨｒＩＭＨＭＩＭＴＬｾＭ､ｩｨｩ､ｲｯｫｳｩｦ･ｮ･ｴｩｬ＠ ferulat, umbeliferon, 
isoskopoletin, eskuletin dimetil eter, dafnetin-8-0-glukosida, siringaldehid, 
asam ferulat, asam veratrat, asam p-hidroksisinamat, asam p-hidroksibenzoat, 

http:skopoletin)I1.7I


2-(4-hid roksifen i I)-etanol, 2-( 4-h id roksifen i 1)-2 -metoksieta n 01, 1-( 4-hidroks ifen 11)
1,2 -eta nediol, kae m pferol-3-0-a-L -[2, 3-di-( E)-p-ku ma roil ra mnopira nosid j da n 
kaempferol 3-0-a-L-[3,- (E)- p-kumaroilramnopiranosidjI91• 

Gambar buah ketumbar 

Penggunaan 
Memperbaiki pencernaan, stimulan, sebagai bumbu, mengobati pusing dan mual. 

Efek Farmakologi 
Infus buah/biji ketumbar dosis 28 mg/l0 g BB yang diberikan secara peroral pada 
mencit sudah menunjukkan efek analgetik yang tidak berbeda dengan asetosal dosis 
0,52 mg/l0 g BB]1OI. 

Ekstrak air biji ketumbar menghambat lipid peroksidase sebesar 72% pada membran 
eritrosit manusia yang diinduksi lisis dengan FeS0 -askorbat, 10:100 Ilmol/

4 

sistem 1lll . 

Kapasitas antioksidan senyawa fenolik daun ketumbar lebih tinggi dibandingkan 
dengan biji menggunakan tiga metode berbeda, metode uji menggunakan difenil 



pikrilhidrasil (DPPH), penghambatan 15-lipoksigenase (15-LO) dan penghambatan 
Fe2 

+ fosfolipid peroksidasi yang diinduksi di otak. Kandungan lemak pada biji yang 
diekstraksi menggunakan diklorometana aktivitas penghambatan terhadap radikal 
bebas dan peroksidasi lemak. Aktivitas paling kuat ditunjukkan oleh ekstrak etil 
asetat dengan nilai 1(50  nilai 147 ± 3 pg / mUl2I. 

Minyak ketumbar mampu menghambat pertumbuhan bakteri gram positif (Listeria 
monocytogenes dan S. aureus) dan S.cerevisiae, tapi tidak menghambat pertumbuhan 
bakteri gram negatif (Pseudomonas fragi, E. coli, S. typhimurium)I 13I. 

Aktivitas antelmintik in vivo diuji menggunakan metode pengurangan jumlah telur 
dalam feses (FE(R) dan pengurangan jumlah total cacing (TW(R) pada domba yang 
telah diinfeksi Haemonchus contortus. Hasil pengujian menggunakan metode FE(R 
yang signifikan ditunjukkan setelah hari ke-2 pemberian ekstrak air C.  sativum 
dengan dosis 0,9 g/kg BB. Hasil yang signifikan juga ditunjukkan pada dosis 0,45 g/ 
kg BB setelah pemberian bahan uji pada hari ke-7 dan 141141 , 

Pemberian ekstrak air buah C. sativum memiliki efekansiolitik, potensi efek penenang. 
dan relaksasi otot . Ekstrak air dengan dosis 100 mg/kg, yang diberikan secara i.p. 
pada tikus albino jantan menggunakan model plus-Iabirin tinggi menunjukkan 
efek ansiolitik. Ekstrak air dosis 50, 100 dan 500 mg/kg bb secara signifikan dapat 
mengurangi aktivitas spontan dan koordinasi neuromuskular dibandingkan dengan 
kelompok kontrol'151, 

Gambar simplisia ketumbar 



Indikasi 
Gangguan pencernaan, analgesik, antioksidan. 

Kontra indikasi 
Belum terdokumentasi. 

Peringatan 
Tidak untuk digunakan pada defisiensi jaringan saraf yang parah. Ketumbar memiliki 
potensi rendah untuk sensitasi. 

Efek yang tidak diinginkan 
Belum terdokumentasi. 

Interaksi 
Belum terdokumentasi. 

Toksisitas 
Infus buah/biji ketumbar mempunyai niali LDso sebesar 29,31 (24,95-34,4) mg/10 g 
bb(8(, dan menurut Gleason termasuk dalam golongan bahan Practically Non Toxic. 

Ekstrak etanol 50% buah ketumbar dosis 10 g/kg bb yang diberikan secara oral atau 
subkutan, tidak menunjukkan efek toksik pada tikUS(161. 

Contoh formula 

Mutas perut waktu haid 
R/ Buah ketumbar 2g 

Rimpang kunyit 5g 
Bunga cengkeh 3 buah 
Biji pala 19 
Air 110 mL 

Cara pembuatan dan penggunaan:  
Dibuat infusa, diminum 1x sehari 100 mL, diulang selama 3 hari  

Sakit perut 
R/  Rimpang kunyit 3g 

Buah ketumbar 5g 
Buah merica bolong 2g 
Rasuk angin 3g 
Daun trawas 3 helai 
Air 110 mL 



Cara pembuatan dan penggunaan :  
Dibuat infusa, diminum 1x sehari 100 mL, selama 4 hari  

Mual 

R/   Buah ketumbar 7 butir 
Cara pembuatan dan penggunaan: 
Kunyahlah 7 butir buah ketumbar dan telan airnya . 

Campak 

R/   Daun ketumbar 15 gram 
Air 110 mL 

Cara pembuatan dan penggunaan: 
Dibuat infusa, basuh dengan handuk yang telah dibasahi ramuan hangat di ata s 
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MENTIMUN 
Cucumis sativus l. 

Cucu rbitaceae 

Sinonim 
Belum terdokumentasi. 

Nama daerah 
Sumatera : kimuni (Enggano), timon (Aceh), tim un, cimun (Gayo), cimun (Alas), 

ancimun atau cemun (Batak Oairi), cimen atau cimun (Batak Karo), ansimun 
(Batak Toba), asimun (Batak Simelungun), acimun (Batak Angkola), ancimun (Batak 
Mandailing), antimun (Simalur Tapah), melike (Simalur Lakor), timon (Simalur, 

Salang), laiseu (Nias), entimun (Melayu Kalbar), ketimun, mentimun, betiak (Melayu 
Seraway), betik (Melayu Besemah), hantimun (Melayu Lubu), lepang (Melayu 

Seraway, Kubu), katimu (Melayu Manado), papinyo (Melayu Maluku), hantimun, 
lepang (Lampung); Kalimantan: ketimun (Oayak Busang), timun (Oayak Kenya), 

ketmuin (Oayak Long Gelat), tantimon (Oayak Ngaju), ansimon (Oayak Olon Maanyan), 

katimun (Oayak Ot-danum), ketemon (Oayak Penihing, Seputan), hantimun (Oayak 
Sampit), lentimun (Oayak Tinggalan), sangop (Oayak Tinggalan dialek Pencangan dan 

Sedalir); Jawa: bonteng, katimun, timun (Sunda), katimun, timun (Jawa) ; Madura: 
temon (Pamekasan), antemon (Sumenep), boyuk (Madura Kangean); Bali: katimun, 
ketimun, antimun (Bali Krama); Nusa Tenggara Barat: antimun, timun (Sasak) ; 

dimu, timu (Bima Kolo), kadingir, kariri (Sumba Timur), kerere (Sumba Barat Laura) ; 

Nusa Tenggara Timur: dimu (Sawu), daka atau koyo (Flores Lio), ndaka atau ndimu 
(Flores Ende), oto (Flores Sika), dimu (Solor); Alor : lohe, timung (Alor); Sulawesi: 

katimu, timu, bialung (Sangir Tabukan), antimun (Sangir Tamako), katimbu walanda 
(Sulawesi Utara)' barahang (Bantik), balaan atau masimbu (Mongondowl, welaan 
(Tonsea), walaan (Tombulu, Tolur, Tontemboan), balaan (Tolur), limud (Totemboan 
dialek Tonsawang), katimu (Gorontalo, amdimuno (Boul), antimun (Toli-toli), suai 
(Sa usus), suai (Baree), boyo, boyo karapu (Makasar), bojo (Salayar), antimu (Bugis), 

timung (Mandar Majene), timong (Mandar Balanipa), boyo (Mandar Binuang); 

Timor : kokomuk, kokomus, titimuhedu (Roti), sahtimun (Kupang), okatimun, 
kahoulun moruk (Timor Barat Tetum), oft malas (Timor Tengah Marae), apun (Kisar), 

timun (Aru); Maluku: tim un, tumun (Kai), katumin (Seram Timur Waru), pipinu 
(Seram Barat Sapalewa), papino (Seram Selatan Nuaulu), timur (Buru Kayeli , Lisela , 
Hukmina), timure (Buru Ambalau), timun (Buru Masarete), ntimu (Sula Kadail, timui 
(Sula Soboyo), timun (Sula Likitobi), ketimu (Sula Mangale), tim (Sula Fagudu), timu 
(Halmahera Selatan Weda), timu (Halmahera Utara), tim (Ternate, Tidore); Irian 



Jaya: kakarop (Irian Jaya Barat Kapaur), insus (Nufur), ampeyek (Beak), kansinam 
(Irian Jaya Utara Windesi), khamui (Irian Jaya Utara Jaurtefa), atumu (Irian Jaya Barat 
Oaya Kowiai)l1l . 

Gambar tanaman mentimun 



Nama asing 
Cucumber (Inggris)(21• 

Pertelaan 
Perawakan terna, tumbuh merambat dengan bantuan sulur daun, batang berusuk 
tiga, berbulu halus, hijau, panjang batang meneapai 5 m. Daun tunggal , duduk daun 
tersebar, bentuk helaian daun bulat telur dengan ujung toreh daun meruneing 
panjang, pangkal daun terbelah, ujung runeing bersilia, pertulangan menjari, warna 
hijau. Tangkai daun silindris, permukaan berambut kasar. Bunga jantan terdiri atas 
37  bunga dalam berkas di ketiak daun, tangkai bunga berambut kaku, kelopak 

berambut halus rapat, panjang mahkota bunga 12  em, toreh mahkota bunga 
runeing, berambut halus, panjang kepala sari 5-7 mm. Panjang tangkai bunga betina 
35 mm, tebal , berambut kaku dan tajam, bentuk bakal buah elips atau bentuk 
gasing, berlapis lilin putih, bertotol-totol. Buah muda dilindungi rambut-rambut kaku 
atau kutil, setelah masak halus, bentuk buah elips atau silindris, sering melengkung, 
hijau pueat, putih kekuningan atau jingga, panjang 1030 em, diameter 310 em . Biji 
bentuk elips, pipih, berjumlah banyak, putih(31• 

Gambar bunga betina mentimun 
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Kea n eka raga rna n 
Keanekaragaman berdasarkan varitas eukup banyak. 

Ekologi dan persebaran 
Tumbuhan ini banyak terdapat di dataran rendah sampai sedang. Oapat ditanam di 
lahan pekarangan atau sawah yang disterilkan dengan drainase yang baik. Tanaman 
ini tidak tahan genangan air juga kekeringan. Tanaman dapat tumbuh baik pada 
tanah lempung yang subur dan kelembabannya eukup. Produksi buah sangat baik 
pada tanah lempung berpasir, diberi pupuk yang baik dan iklim panas, pH tanah 
yang optimum 6-7, tanaman peka terhadap genangan air. 

Budidaya 
Mentimun diperbanyak dengan biji. Biji langsung ditanam di kebun tanpa melalui 
pesemaian . Jarak tanam 50 x 100 em . Penanaman dilakukan dengan membuat 

lubang tanam sedalam 20-25 em, digemburkan dan diberi pupuk kandang 0,5 kg, 10 
g urea, 10 g SP-36 dan 10 g KCI. Agar tumbuh baik, penanaman perlu diberi ajir untuk 
merambatkan batang. 

Saat tanam yang baik pada akhir musim hujan apabila ditanam di pekarangan 
atau musim kemarau dengan pengairan apabila ditanam di lahan sawah l51 .  Oaya 
perkeeambahan tertinggi dengan perendaman 2jam untuk kondisi laboratorium pada 
dosis radiasi 250 rad dan dosis 750 rad kondisi di lapangan peningkatan kandungan 
dan produksi buah ditunjukan pada radiasi dosis 750 rad dan perendaman 2 jam l61 . 

Hama dan penyakit: Oteng-oteng (Epilaena Sp) sering memakan daun l21 .  Penyakit 
layu bakteri dan usus moza ik biasanya terjadi kalau tanahnya selalu beeek dan 
hujan. Tanaman yang terserang hama segera dimusnahkan. Penyakit embun 
Pseudoperonospore eibensis l71 . 

Panen buah dapat dilakukan mulai umur 1,5 - 2 bulan l41 . 

Penyirnpanan 
Buah mentimun segar sebaiknya disimpan dalam wadah yang tertutup di dalam 
lemari pendingin paling lama untuk waktu 5 hari setelah pemetikan. 

Bagian tanarnan yang digunakan 
Buah. 

Kandungan kirnia 
Biji mentimum mengandung minyak lemak dan karoten, daunnya mengandung 
kukurbitasin C dan stigmasterol. Buah mengandung sedikit saponin, enzim 
peneernaan, glutation, protein lemak, karbohidrat vitamin B dan vitamin l81 . 

Oi pustaka lain disebutkan bahwa pada buah kemungkinan mengandung saponin, 

ｶ ｾ ｔ ｾ oba/: VAttuk. ｓｾ Ｉ｡ｍｕＧ ＬｊｩｴｩＮ､＠ 3  55 



klorofil dan flavonoid tanpa gugus hidroksil bebas pada posisi 3 atau 5191 . Biji juga 
disebutkan mengandung j)-pirazolilalanin, suatu asam amino y glutanil dipeptida 
serta mengandung 20-40% protein dan 30-50% minyak lemak dengan komponen 
utama asam oleat, asam linoleat (70-90%). Aroma yang ada disebabkan keberadaan 
dari zona 2,6 dien-l-oI I1O I. 

Gambar buah mentimun 



Penggunaan 
Buah segar mentimun secara empiris untuk menurunkan tekanan darah tinggi, 
peluruh air seni, sariawan dan mengobati jerawat . Kompres pada demam, dibubuhkan 
pad a luka bakar, bercak noda di kulit muka yang berminyak dan mengurangi gatal 
pada kulit. 

Efek farmakologi 
Buah dapat dipakai untuk peningkatan kebersihan gigi dan mulut l31 .  Perasan biji 
mentimun mempunyai daya antelmintik l91 ,  menurunkan tekanan darah si stemik 
kucing yang di anestesi l ll ). 

Pemberian ekstrak alkohol dan butanol biji mentimun selama 9 hari dapt menurunkan 
kadar glukosa darah tikus yang dibuat diabetes llli . 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sfingolipid merupakan komponen 
antibakteri utama yang diperoleh dari ekstrak metanol batang mentimun (1 2). 

Indikasi 
Antihipertensi , antidiabetes dan hepatoprotektor. 

Kontraindikasi 
Belum terdokumentasi. 

Peringatan 
Pemakaian untuk hipertensi maksimum sebanyak 150 gram, dibuat jus atau diparut 
dan diperas airnya . 

Efek yang tidak diinginkan 
Belum terdokumentasi . 

Interaksi 
Belum terdokumentasi . 

Toksisitas 
Belum terdokumentasi. 

Contoh formula 
Penurun tekanan darah 
R/  Buah mentimun segar 150 g 

Air 100 mL 
Cara pembuatan dan penggunaan: 
Buah dicuci bersih dibuat jus, untuk 1x pemakaian . 



Demam 
R/ Buah mentimun segar 100 g  
Cara pembuatan dan penggunaan:  
Buah mentimun dicuci bersih, lalu diparut. Hasil parutan dibungkus dengan kain lalu  
diletakkan di atas perut. Setelah ramuan kering diganti dengan yang segar.  

Jerawat 
R/ Buah mentimun segar 100 g 
Cara pembuatan dan penggunaan: 
Buah mentimun dicuci bersih lalu diiris tipis melintang.lrisan mentimun ditempelkan 
dan digosok-gosok pada kulit yang berjerawat, tunggu sampai kering kemudian bilas 
dengan air hangat. Lakukan setiap hari pada pagi atau sore hari sebelum mandi. 
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TEMU IRENG 
Curcuma aerug;nosa Roxb. 

Zingiberaceae 

Sinonim 
Belum terdoku mentasi. 

Nama daerah 
Sumatera : tamu hitam (Minangkabau); Jawa : koneng hideung (Sunda), temu ireng 
(Jawa Tengah); Madura : temo ereng (Madura); Sulawesi : tamu leteng (Makasar), 
temu lotong (Bugis); Bali: temu ireng (Bali)[lJ . 

Nama asing 
East Indian arrowroot (Inggris)12J. 

Pertelaan 
Perawakan terna menahun, berimpang, panjang rimpang meneapai 16 em, tebal 
3 em, bagian luar berwarna abu-abu dan mengkilat, ujung merah muda, pada irisan 
melintang bagian dalam rimpang berwarna kebiru-biruan dengan kulit putih . Bentuk 
helaian daun bulat memanjang-Ianset, ukuran daun termasuk tangkai, panjang 
3080 em, lebar 920 em, warna helaian daun hijau, dengan ornamen eokelat 
keunguan pada sisi ibu tulang daun setengah panjang tulang lateral. Susunan bunga 
berupa bunga majemuk bulir tumbuh dari rimpang, daun pelindung berwarna hijau 
pueat, berlapis-Iapis, panjang daun mahkota 4,5 em, warna daun mahkota merah 
tua-merah muda [3J . 

Keanekaragaman 
Belum terdokumenta si. 

Ekologi dan Persebaran 
Tanaman yang termasuk dalam genus Curcuma ini tumbuh ditempat terbuka atau 
dibawah tegakan pepohonan dalam hutan tropis atau pada tempat - tempat yang 
ternaungi misalnya di tepian hutan dan perkebunan. Tanaman ini tumbuh pada 
ketinggian 2001.150 m dpl, tumbuh baik pada tanah subur dengan drainase yang 
baik sehingga tidak tahan pada tanah yang jenuh air. Di Jawa, kelompok Curcuma 
mudah ditemukan di hutan-hutan jati pada ketinggian 400750 m dpl. Temu hitam 
tumbuh antara lain di Myanmar, Vietnam, Kamboja, Thailand, Semenanjung 
Malaysia, Sumatera, Jawa dan Maluku l41 . 



Gambar tanaman temu hitam 



Gambar daun temu hitam 

Budidaya 
Perbanyakan tanaman menggunakan rimpang induk atau potongan rimpang anak. 

Rimpang disimpan 2-3 bulan sebelum ditanam atau dengan eara dijemur matahari 
dari jam 7-11 untuk memeeahkan masa dorman dari rimpang yang baru dipanen. 
Penanaman temu hitam dilakukan pada awal musim penghujan, sehingga panen 
dapat dilakukan pada akhir musim kemarau . Tanaman ini sebaiknya ditanam pad a 
lahan yang agak ternaungi dengan tanah yang telah dieangkul atau dibalik sedalam 
30 em l41  dengan jarak tanam 50 x 50 em atau 40 x 60 em. Lahan setelah dieangkul 
seeara merata diberi pupuk dasar berupa pupuk kandang dengan dosis 15 ton/Ha 
dan pupuk SP-36 dan KCI dengan dosis masing-masing 100-300 kg/Ha. Pemeliharaan 

terpenting pada temu hitam adalah penyiangan pada awal masa pertumbuhan dan 
pembumbunan. Panen temu hitam dilakukan setelah tanaman berumur 9 bulan 
atau lebih, ditandai dengan matinya bagian tanaman di atas tanah. Pemanenan 
rimpang temu hitam dengan eara meneangkul tanah di sekitar rimpang seeara hati 
hati, kemudian rimpang diangkat dan dibersihkan dari tanah yang melekat. Proses 
selanjutnya adalah membersihkan rim pang dari akar dan sisa tangkai daun, kemudian 
dieuei bersih menggunakan airyang mengalir. Proses paseapanen selanjutnya adalah 
perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengemasan, dan penyimpanan . 

Penyimpanan 
Rimpang temu hitam kering disimpan dalam wadah yang bersih, kedap air dan 
tertutup rapat, sejuk dan kering serta terhindar dari sinar matahari. 

Bagian tanaman yang digunakan 
Rimpang atau rhizoma. 
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Gambar rim pang temu hitam 

Kandungan kimia 
Analisis minyak atsiri menggunakan kromatografi gas spektrometri massa dan bank 
data NIST Library diduga komponen minyak atsiri rimpang temu hitam mengandung 
2 komponen utama: aguaien dan kariofilen serta 28 komponen lain yang belum 
diketahui. Selain itu diketahui bahwa temu hitam mengandung lemak (3,8%), pati 
(49,56%), protein (9,18%), steroid/triterpenoid dan saponin lS) . 

Penggunaan 
Temu ireng digunakan untuk mengobati sakit perut, batuk dan asma. Penggunaan 
eksternal adalah untuk mengobati kudis. Temu ireng pada wanita sehabis bersalin 
untuk mempercepat pengeluaran lokia. Penggunaan lain adalah untuk melawan 
kegemukan, rematik dan kecacingan. Rimpang temu hitam juga dapat dimanfaatkan 
sebagai sumber pewarna alamjl21. 



Gambar simplisia temu hitam 

Efek farmakologi 
Ekstrak air temu ireng menunjukkan efek hepatoprotektif terhadap pad a tikus 
yang diinduksi dengan ((1 dan pada mencit yang diinduksi D-galaktosamina/

4 

lipopolisakarida l2J. 

Perasan rimpang temu ireng dan temu giring memiliki efek antelmintik terhadap 
l6Jcacing Ascaris suum . 

Satu gram rimpang temu ireng mampu menurunkan jumlah telur cacing Trichuris 
trichiura. Penambahan dosis menjadi 2 gram dapat menurunkan jumlah telur cacing 
T. trichiura tidak berbeda bermakna dibandingkan dengan mebendazol tablet dosis 
100 mg, 2 kali sehari selama tiga hari (p=0.OS)171. 

Ekstrak etanol rimpang temu ireng yang diberikan secara oral satu kali sehari selama 
tujuh hari dengan dosis 600 dan 800 mg/kg BB menunjukkan penghambatan reaksi 
anafilaktik kutan aktif pada mencit l81 . Perasan rimpang temu hitam juga terbukti 
memiliki efek antelmintik terhadap nematoda usus katak[91. 

Indikasi 
Hepatoprotektor, antelmintik, analgesik[1,8, 9,lOI. 

Kontra Indikasi 
Belum terdokumentasi. 



Peringatan 
Belum terdokumentasi. 

Efek yang tidak diinginkan 
Belum terdokumentasi. 

Interaksi 
Belum terdokumentasi. 

Toksisitas 
Nilai LDso ekstrak kloroform dan metanol rimpang temu ireng yang diberikan secara 
oral adalah 3,03 g/kg, sedangkan ekstrak air temu ireng secara oral sampai dengan 

dosis 10 g/kg tidak menyebabkan kematian pada mencit l91 . 

Contoh formula 
Anemia 
R/ Rimpang temu ireng 5 g 

Herba tapak liman 5 g 

Daun bayam merah 3 g 
Cara pembuatan dan penggunaan: 
Dibuat infusa dan diminum 2x sehari setelah makan 

Nafsu makan 
R/  Rimpang temu ireng 5 g 

Herba tapak liman 5 g 
Daun pepaya 3 g 

Cara pembuatan dan penggunaan: 
Dibuat infusa dan diminum 2x sehari setelah makan 

Nyeri Haid 

R/  Rimpang temu hitam 5 g 
Rimpang kencur 5 g 
Rimpang kunyit 3 g 
Buah asam jawa 2 g 

Cara pembuatan dan penggunaan: 
Dibuat infusa dan diminum 2x sehari setelah makan 
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GANDARUSA  
Gendarussa vulgaris Nees 

Acanthaceae 

Sinonim 
Justicia gendarussa Burm.f.111 . 

Nama daerah 
Sumatera: besi-besi (Aeeh), gandarusa (Melayu); Jawa: Handarusa (Sunda), 
Gandarusa, tetean, trus (Jawa); Madura : ghandharusa (Madura); Nusa Tenggara : 
gandarisa (Bima). Maluku: puti (Ternate)121. 

Nama asing 
Gendarusa (Inggris)131. 

Pertelaan 
Perawakan semak, tumbuh tegak, tinggi dapat meneapai 2 m, pereabangan banyak, 
dimulai dari dekat pangkal batang. Buku eabang tampak jelas, ketika muda eabang
eabang batang berwarna ungu gelap, setelah tua berwarna cokelat mengkilat. Oaun 

tunggal, letak berhadapan, bentuk lanset, pangkal seperti pasak, ujung meruneing, 
tepi agak rata, helaian daun tipis seperti kulit, panjang 520 em, lebar 13,5 em, warna 
hijau gelap, bertangkai pendek 0,50,75 em. Bunga majemuk bulir atau malai sempit, 
tangkai bunga sangat pendek, kelopak berbagi 5, toreh sempit, runeing, ukuran 
asimetris. Mahkota bunga putih, saling berlekatan, jumlah 5, pertulangan berwarna 
ungu, panjang 1,52 em termasuk tabung mahkota, tabung mahkota sempit, melebar 
di bagian ujung, toreh menyirap sa at kuneup, mahkota berbibir 2. Benangsari 2, 
menempel pada dinding sebelah dalam tabung mahkota, panjang tangkai sari 36 
mm . Bakal buah memiliki 2 bakal biji, tangkai putik berbentuk rambutl11 . 

Keanekaragaman 
Belum terdokumentasi. 

Ekologi dan persebaran 
Jawa, Maluku, Pakistan, India, Sri Lanka, Indo-Cina, (ina, Thailand, Semenanjung 
Malaysia, dan Filipina, diduga berasal dari (ina, namun saat ini banyak dibudidayakan 
sebagai pagar hid up, sebagai tanaman obat, atau tumbuh liar di hutan dan tanggul 
sungai. Oi Jawa gandarusa tumbuh pada ketinggian 10 1.200 m dpll3] 



Budidaya 
Tanaman ini mudah diperbanyak dengan stek pueuk, atau disemaikan terlebih 
dahulu selama 30 hari. Penanaman dilakukan pada awal musim hujan dengan eara 
menanam setek batang seeara langsung di lahan. Jarak tanam yang digunakan 
40 x 40 em sampai dengan 60 x 60 em . Pemupukan menggunakan pupuk kandang 
dengan dosis 15 ton/Ha yang diberikan sebelum tanam. Sedangkan pupuk SP-36 
200 kg/Ha dan KCI 100 kg/Ha diberikan saat tanam. Pupuk urea dengan dosis 100 
kg/Ha diberikan satu bulan setelah tanam dan ditambah lagi setelah panen daun. 
Panen dilakukan setelah tanaman berumur 3 bulan setelah tanam. Penyakit utama 
gandarusa adalah karat daun Puccinia thwaitesii, Fussarium spp., Phyl/ostica ribiseda 
dan Phomopsis pustulata. Penyakit lainnya adalah nematoda Meloidogyne javanica 
dan M . incognita yang menyerang akar. 

Pemanenan dilakukan dengan eara memangkas batang dengan menyisakan 10 
15 em di atas permukaan tanah. Pemanenan berikutnya dapat dilakukan setiap 
2 bulan . Daun yang telah dipanen dieuei bersih, ditiriskan dan dikeringkan di 
bawah sinar matahari atau oven dengan suhu 40°C hingga kadar air maksimaI12%. 
Selanjutnya dibungkus kantong plastik dan disimpan dalam ruang yang tidak terkena 
sinar matahari langsung dan tidak lembab. 

Gambar tanaman gandarusa 
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Gambar daun gandarusa 

Penyimpanan 
Daun gandarusa kering disimpan dalam wadah yang bersih, kedap air dan tertutup 
rapat, di tempat yang sejuk dan terlindung dari cahaya matahari secara langsung. 

Bagian tanaman yang digunakan 
Daun, ranting. 

Kandungan kimia 
Daun gandarusa diketahui mengandung satu senyawa kumarin (kemungkinan 
umbeliferon), tiga senyawa flavonoid (kemungkinan tipe flavanon, flavanolol, flavonol 
dengan 3-0H atau gugus orto dihidroksi), satu senyawa iridoid (kemungkinan tipe 
kornin), empat senyawa triterpen/sterol. Kandungan kimia gandarusa diketahui 
berupa alkaloid, flavonoid , flavonol-3-glikosida, flavon, iso-orientin (luteolin-6-C
glikosida), iridoid, kumarin, luteolin, minyak atsiri, saponin, triterpen atau sterol, 
tanin dan kalium l31 . 



Gambar bunga gandaru sa 

Gambar simplisia daun gandaru sa 

70 VttdemekuHL ｔＢｈＮｴｴｾ＠ obaJ: ,Wuk ｓｾＩｴｌｦｦｬＬｕＬＩｩｕ､ 3  



Penggunaan 
Bisul, koreng telinga, luka memar, tulang patah, rematik, penurun panas, sakit kepala, 
kelumpuhan otot wajah, eksim, sakit mata dan telinga, penangkal racun, batuk dan 
bronkitis, afrodisiak, wasir, demamI4,S,6,7,8,9, lO,1l,121, 

Efek farmakologi 
Pemberian ekstrak air daun gandarusa dosis 1.500, 2,000 dan 3,000 mg/kg p,o, pada 
tikus mempunyai aktivitas antinosiseptif moderat dan memiliki onset yang cepat 
(2  jam) dengan durasi 24 jam , Namun, ekstrak air gandarusa memiliki efektifitas 
1/5-)1, dibandingkan dengan morfin , Efektivitas dalam uji hot plate menunjukkan 
bahwa aktivitas antinosiseptif dari ekstrak daun gandarusa dimediasi di tingkat 
supraspinal191, 

Ekstrak daun gandarusa dosis 3,000 mg/kg BB diketahui efektif mengatasi nyeri 
neurogenik dan periferl91 . 

Ekstrak metanol gandarusa dosis 100 pg/ml menunjukkan penurunan proliferasi 
limfosit dengan inhibisi maksimum 85%, Ekstrak air daun gandarusa dosis 50 pg/mL 
menunjukkan efek imunosupresif kuat[lOI , 

Ekstrak air daun gandarusa dosis 0,345, 0,69 dan 1,38 g /200 g bb dapat menurunkan 
kadar asam urat plasma darah tikus putih jantan yang telah dibuat hiperurisemia 
dengan induksi kalium oksonat. Efektivftas penurunan kadar asam urat rata-rata 
terhadap kontrol normal oleh kelompok ekstrak dosis 0,345,0,69 dan 1,38 g /200 g 
BB; alopurinol, dan herbal /IX" berturut-turut adalah 79,74%, 80,21%, 95,66%,100% 
dan 80,19%, Efektivitas ekstrak etanol daun gandarusa dari tiga dosis yang digunakan 
meningkat dengan semakin meningkatnya dosis[l31, 

Ekstrak air dari bagian di atas tanah tanaman gandarusa dosis 200  pg/mL 
menghambat HIV  tipe 1 secara in vitro dengan rasio penghambatan 90,75%, ekstrak 
etanol memberikan rasio penghambatan 16,82%  dan doksorubisin hidroklorida 
konsentrasi 1 mM sebagai kontrol positif menunjukkan rasio penghambatan 
98,3%[141, 

Indikasi 
Antifertilitas, antivirus. 

Kontra indikasi 
Belum terdokumentasi, 

Peringatan 
Belum terdokumentasi, 



Efek yang tidak diinginkan 
Belum terdokumentasi. 

Toksisitas 
Toksisitas subkronis (21 hari) dari ekstrak air gandarusa dosis 3.000 mg/kg BB p.o. 
tidak memberikan efek toksik. Tidak ada perubahan pada parameter hematologi, 

biokimia darah (SGPT, SGOT, Ureum dan kreatinin)191. Nilai LDso ekstrak etanol daun 

gandarusa adalah 31,99 g/kg BB untuk mencitjantan dan 27,85 g/kg BB untuk mencit 

betina. Pemberian ekstrak etanol daun gandarusa selama 14 hari dengan dosis 416 
g/kg BB tidak mempengaruhi fungsi hati dengan parameter SGPT dan SGOTI13I. 

Nilai LDsoP.o. ekstrak air daun gandarusa pada mencitjantan maupun betina adalah 
21 g/kg BBI14J. 

Contoh formula 
Encok 
R/  Daun gandarusa 2g 

Kulit kayu manis 3g 
Herba meniran 2g 
Daun murbei 2g 
Bunga srigading 2g 
Kulit batang mayosi 3g 
Air 800 mL 

Cara pembuatan dan penggunaan :  

Dibuat infusa dan diminum 3x sehari setelah makan  

Nyeri haid 
R/  Daun gandarusa 5g 

Buah lada putih 3g 
Air 110 mL 

Cara pembuatan dan penggunaan: 
Dibuat infusa dan diminum 1x sehari setelah makan 

Asam urat, rhematik 
R/  Daun gandarusa 4g 

Daun kemangi 3g 
Rimpang jahe 3g 
Rimpang kencur 2g 
Beras 3g 
Air 500 mL 

Cara pembuatan dan penggunaan : 
Dibuat infusa dan diminum 3x sehari setelah makan 
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KUNCI PEPET 
Kaempferia angustifolia Roscoe 

Zingiberaceae 

Sinonim 
K. roxburghiana Schult., K. undulata Teijsm.& Binnend. non Lamk., K. gilbertii W. 
Bu1l111 . 

Nama daerah 
Jawa: kunci kunot (Sunda), kunci pepet (Jawa Tengah)121. 

Nama asing 
Belum terdokumentasi. 

Pertelaan 
Perawakan terna kokoh, menahun tinggi meneapai 12 em . Batang semu tunggal 
atau berpasangan, kompak, panjang 1,57  em. Rimpang pendek, bereabang, 
berumbi, aromatik. Akar berakhir dengan umbi seperti telur, panjang umbi 12 
em. Daun tunggal berjumlah 23, ketika tua lebih dari 8 helai, tegak, helaian daun 
muda lebar ketika tua lanset, pangkal daun runeing, menyempit sepanjang tangkai, 
ujung runeing, permukaan tidak berambut, daging daun lunak, tulang daun tampak 
menyirip, rapat, ibu tulang daun tidak menonjol, panjang 216 em, lebar 8-22 mm, 
tangkai dan pelepah daun di atas tanah saling menumpuk, tidak berambut, panjang 
tangkai dan pelepah lebih dari 8 em, lidah daun keeil. Kuneup bunga 10,  tetapi 
hanya beberapa yang dapat mekar. Kelopak berwarna putih, panjang meneapai 35 
mm, mahkota berwarna putih, tidak beraroma, tinggi tabung mahkota 7 em, toreh 
berbentuk garis, runeing, panjang 2024 mm, lebar 2,54 mm. Benang sari steril 
berbentuk lanset, melebar di ujung, warna putih, panjang 1823 mm, lebar 48 mm. 
Label/urn berbentuk bulat telur terbalik sempit, warna ungu, panjang 22,5 em, lebar 
11,75 em. Panjang benang sari fertil 1 em, tangkai sari pendek, kepala sari 22,5 
mm131. 

Keanekaragaman 
Belum terdokumentasi. 

Ekologi dan persebaran 
Kunei pepet tumbuh di bawah pohon jati di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pada 
iklim tipe A, B dan ( (Schmidt & Ferguson), temperatur rata-rata tahunan 
25 30°( ,  dengan bulan basah 5   9 bulan dan bulan kering 3   4  bulan/tahun, 
eurah hujan 2.500  4.000 mm/tahun. Kunei pepet tumbuh baik pada ketinggian 



tempat 300 - 600 m dpl., intensitas eahaya matahari penuh (100%) atau ternaungi 
sampai 25 - 30%, drainase tanah baik, tekstur tanah lempung sampai lempung liat 
berpasir, kemiringan lahan < 3%11,2 1. 

Gambar Tanaman kunci pepet 

Budidaya 
Kunei pepet dikembangbiakkan dengan rimpang tua yang telah berumur lebih dari 
10 bulan, bernas, dan bebas dari hama dan penyakit. Bakal bibit terdiri dari 2 - 3 
bakal mata tunas dengan bobot sekitar 5 - 10 g, ditunaskan di tempat yang teduh 
ditutup dengan jerami dan disiram setiap hari. Drainase lahan budidaya kunei pepet 
perlu diperhatikan agar tidak ada genangan karena dapat memieu berkembangnya 
bibit penyakit terutama penyakit busuk rimpang. 

Bibit ditanam sedalam 5 - 7 em pada bedengan dengan tunas menghadap ke atas. 
Jarak tanam yang digunakan pada penamanan monokultur antara 15 em x 15 em 
atau 20 em x 15 em. Sedangkan pada sistem tum pang sari menggunakan jarak tanam 
20 em x 20 em atau dilihat berdasarkan jenis tanah dan jenis tanaman lainnya . Pupuk 
kandang diberikan di dalam lubang tanam dengan dosis 20 - 30 ton/Ha . Pupuk Urea 
200 - 250 kg/Ha, SP-36 250 - 300 kg/Ha, KCI 250 - 300 kg/Ha diberikan seeara tugal 
atau dilarik dengan jarak 5 em dari tanaman . Urea diberikan 3 kali, yaitu pada saat 
tanaman berumur 1,2 dan 3 bulan setelah tumbuh (BST), masing-masing 1/3 dosis. 
Sedangkan SP-36 dan KCI diberikan satu kali pada saat tanam . 



Pemeliharaan tanaman meliputi: penyiangan gulma, penyulaman, pembubunan, 
pengendalian organisme pengganggu tanaman . Panen dapat dilakukan pada umur 
10 - 12 bulan. Rimpang dicuci, ditiriskan, dikeringankan (disarankan ditutup dengan 
kain hitam), dan dikemas. Pengemasan dilakukan dalam kantong plastik dan disimpan 

dalam ruang yang tidak terkena sinar matahari langsung dan tidak lembab. 

Penyimpanan 
Rimpang kering disimpan dalam wadah yang bersih, kedap air, tertutup rapat di 

tempat yang sejuk, kering dan terhindar dari sinar matahari langsung. 

Bagian tanaman yang digunakan 
Rimpang. 

Kandungan kimia 
Rimpang kunci pepet mengandung ＨＲＴｓＩＭＲＴＭｭ･ｴｩｬＭＵ｡ Ｍ ｬ｡ｮｯｳｴ｡ＭＹＨＱＱＩＬＲｓＭ､ｩ･ｮＭＳｾＭｯｬ＠ ; 
b-sitosterol ;2' -hidroksi-4,4',6' -trimetoksi-kalkon; krotepoksida; ｾＭｳｩｴｯｳｴ･ｲｯｬＭＳＭＰＭｾﾭ
D-glukopiranosa; boesenboksida; zeilenol; kaemfolienol {4 1. 

Gambar simplisia kunci pepet 



Penggunaan 
Diare, menurunkan berat badan, menguatkan otot organ reproduksi, mengurangi 
bau badanI2.5J. 

Efek farmakologi 
Minyak atsiri kunci pepet diketahui dapat menghambat pertumbuhan bakteri 
S. Aureus. 16 J Ekstrak air kunci pepet menunjukan efek antialergi melalui mekanisme 
inhibisi pelepasan l3-heksosaminidase dari RBL-2H3 cells dengan 1(50 55,6 ｾｧＯｭｌｉＷｊＮ＠
Ekstrak air kunci pepet 200 ppm secara in vitro dapat menghambat aktivitas enzim 
lipase pankreas untuk menghidrolisis asam oleat sebesar 65,1%, sedangkan kontrol 
positif Xenical® 100 ppm, memiliki daya inhibisi 1O,6%18J. Pemberian 0,1 mL fraksi 
tak larut etanol infusa daun yang mengandung flavonoid, tanin, pektin; fraksi larut 
air yang mengandung flavonoid dan tannin ; serta residu fraksi tak larut etanol yang 
mengandung pectin dapat meningkatkan kontraksi uterus marmutl9J . 

Indikasi 
Belum terdokumentasi. 

Kontraindikasi 
Belum terdokumentasi. 

Peringatan 
Tidak dianjurkan untuk wanita hamil karena dapat memacu kontraksi uterus. 

Efek yang tidak diinginkan 
Belum terdokumentasi. 

Interaksi 
Belum terdokumentasi. 

Toksisitas 
Uji toksisitas ekstrak air dan etanol terhadap larva udang menunjukkan nilai L(so 

l8Jsebesar 1.140,89 dan 504,43 ppm . 

Contoh formula 
Radang amandel 
R/ Rimpang kunci pepet 2g 

Buah kapulaga 2g 
Buah pinang 3g 
Kulit batang mesyoyi 2g 
Daun dempullelet 2g 
Air 400 mL 

http:Aureus.16
http:badanI2.5J


Cara pembuatan dan penggunaan 

Dibuat infusa, untuk kumur-kumur dan diminum 2x sehari setelah makan 

Diare 
R/ Rimpang kunci pepet segar 10 g 

Air 100 mL 
Cara pembuatan dan penggunaan 
Bahan ditumbuk diberi air matang, diminum sekaligus 

Rapet wanita 
R/  Rimpang kunci pepet 5g 

Kulit buah delima 4g 

Kulit batang pulosari 2g 

Buah ketumbar 19 
Kulit manis jangan 3g 
Air 300 mL 

Cara pembuatan dan penggunaan 

Dibuat infus dan diminum 2x sehari, pagi dan sore sebelum makan, tiap kali minum 
100 mL. 
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KUNIR PUTIH 
Kaemp/eria rotunda l. 

Zingiberaceae 

Sinonim 
Kaempferia fonga JaeqllJ. 

Nama daerah 
Sumatera: Temu rapet (Pantai Sumatera Timur); Jawa: ardong, kunir putih, kunci 
pepet (Jawa tengah); Madura: konce pet (Madura)12J. 

Nama asing 
Indian crocus (Inggris)131• 

Pertelaan 
Perawakan terna kokoh, menahun tinggi meneapai 70 em. Batang semu tumbuh 
sempurna, panjang batang 25 em atau lebih, rim pang pendek, bereabang, tebal, kuat, 
berwarna kuning-putih pueat, berbau aromatik, rasa pahit. Akar tebal berdaging, 
berakhir dengan umbi membulat 15 em, putih dengan bagian tepi umbi cokelat 
kekuningan. Daun tunggal berjumlah 35 tegak, duduk daun berseling, helaian daun 
bulat memanjang-Ianset, panjang daun termasuk tangkai 1030 em, lebar 410 
em, pangkal runeing, ujung agak meruneing, runeing atau tumpul, tebal berdaging, 

permukaan atas gundul berwarna hijau, permukaan bawah berpola warna ungu 
dengan rambut halus, pola warna ungu menyirip, dengan ibu tulang daun menonjol, 
tulang eabang nyata di permukaan atas, panjang pelepah daun 724 em. Bunga 
tumbuh di ujung rimpang, tidak bersamaan dengan daun, bunga majemuk berbentuk 
seperti kepala, bagian pangkal dilindungi oleh daun pelindung sempit, tersusun atas 
416 bunga. Kelopak terdiri atas 3 daun kelopak ujungnya bergigi tiga, berwarna 
putih kehijauan, sama panjangnya dengan tabung mahkota. Mahkota terdiri atas 3 
daun mahkota berwarna putih, berbau wangi, bergaris-garis, tabung mahkota 3,57 
em, toreh berbentuk garis, runeing ukuran panjang 47 em, lebar 46 mm. Benang 
sari fertil 1,  rata-rata 2,5 em, tangkai sari tebal, kepala sari dengan 24 torehan. 
Benang sari steril, berbentuk elips sampai garis, letak miring, berwarna putih atau 
ungu tua, panjang 3,55 em, lebar 11,75 em. Labellum berbentuk jantung terbalik, 
tepi berlekuk atau berbagi, panjang 47 em, lebar 34 em, berwarna ungu l41 . 



Keanekaragaman 
Belum terdoku mentasi. 

Ekologi dan Persebaran 
Kunir putih tumbuh di Jawa Timur pada ketinggian sekitar 750 m dp1121 . Penyebaran 
tanaman ini melalui pegunungan Himalaya, India, Srilangka, Malaysia, Sumatera dan 
Jawa l41 . 

Gambar tanaman kunir putih 

Budidaya 
Kunir putih dapat diperbanyak dengan stek rimpang berumur lebih dari 10 bulan, 
Sebelum ditanam, rimpang disemaikan selama sebulan di tempat teduh dan disiram 
untuk menjaga kelembabannya. Setelah bertunas, rimpang dapat ditanam dengan 
jarak tanam 20 x 25 em. Penanaman dilakukan pada awal musim hujan. 

Sebelum ditanami, lahan perlu diolah dan diberi pupuk kandang 15 - 20 ton/Ha . 
Pupuk Urea 200 - 250 kg/Ha, SP-36 250 - 300 kg/Ha, KCI 250 - 300 kg/Ha diberikan 
seeara tugal atau dalam baris dengan jarak 5 em dari tanaman. Urea diberikan 3 
kali, yaitu pada saat tanaman berumur 1, 2 dan 3 bulan setelah tanam, masing
masing 1/3 dosis. Sedangkan SP-36 dan KCI diberikan seluruhnya pada saat tanam. 



Penyiangan dilakukan bersamaan dengan pembumbunan, 2-3 kali selama satu 
musim tanam atau disesuaikan dengan pertumbuhan gulma. 

Panen dilakukan dengan membongkar rimpang, dan membersihkannya dari tanah 
atau kotoran lain. Selanjutnya rimpang dicuci, ditiriskan, diiris-iris dan dikeringkan 
di bawah sinar matahari (disarankan ditutup dengan kain hitam) atau dikeringkan 
dengan oven dengan suhu 400

(  hingga kadar air maksimaI12%. 

Penyimpanan 
Rimpang kering dibungkus dengan wadah yang bersih, kedap air dan disimpan dalam 
ruang yang bersih, tidak terkena sinar matahari langsung dan tidak lembab. 

Gambar daun kunir putih 

Bagian tanaman yang digunakan 
Rimpang. 

Kandungan kimia 
Rimpang kunir putih mengandung minyak atsiri berwarna kuning muda, agak 
berbau, mengandung borneol, sineol, metil kavikol, dan saponin. Rimpang segar 
mengandung sekitar 0,15% minyak atsiri dengan komposisi sebagai berikut: 3-metil
4-heptanon (21,29); isooktil vinil eter (11,31); ｾ＠ linalool (3,57); D.L. kamfor (4,35); 
4-metil-1-(1 metil etil) bisiklo 3,10 heksan-3-ol (3,26); 2-butil-1-oktanol (23,17), 
benzil benzoat (30,61)[1 1• 



Penggunaan 
Gangguan pencernaan, sakit perut, perut mulas, dan bengkak karena memar, 
keseleo. Sebagai obat desentri, diare dan mendinginkan badan, memperkuat 
lambung, menambah napsu makan, memperbaiki pencernaan . 

Efek farmakologi 
Infus rimpang kunir putih dosis 600 mgj100 g BB mempunyai efek antiinflamasi 
yang berbeda secara bermakna dibandingkan dengan fenilbutazon (P<0,OS)16) . 

Ekstrak kloroform rimpang kunir putih dan 2 isolatnya (2-hoidroksi-4-4-6-trimetoksi
kalkon dan 2-(+)krotepoksida) menunjukkan aktivitas antioksidan. Isolat 2-hidroksi
4-4-6-trimetoksi-kalkon (1(50  142 ugjml) mempunyai aktivitas antioksidan tetapi 
lebih kecil dibandingkan dengan BHA dan BHT dan asam askorbat17l .  Senyawa 
3-deasetilkrotepoksida dari kunir putih memiliki efek penghambatan agregasi 
platelet dengan nilai 1(50 < 84 IJ.M181• 

Gambar rimpang kunir putih segar 



Gambar simplisia rimpang kunir putih 

Indikasi 
Antidiare, antiinflamasi l91 . 

Kontraindikasi 
Belum terdokumentasi. 

Peringatan 
Tidak baik untuk ibu hamil dan menyusui l1 ). 

Efek yang tidak diinginkan 
Belum terdokumentasi. 

Interaksi 
Belum terdokumentasi. 

Toksisitas 
Belum terdokumentasi . 

Penyiapan dan dosis 
Belum terdokumentasi . 



Contoh formula 
Kanker 

R/  Rimpang kunir putih 15 g 
Rimpang temu putih 10 g 
Herba rumput mutiara 6g 
Air 600 mL 

Cara pembuatan dan penggunaan:  
Dibuat infusa dan diminum 3x sehari setelah makan  

Diare 

R/   Rimpang kunir putih segar 20 g 
Air 100 mL 

Cara pembuatan dan penggunaan: 
Bahan diparut dan ditambah madu, peras dan saring lalu ditambahkan air 
secukupnya, diminum sekaligu s. 
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KRANGEAN  
Litsea cubeba (lour.) Pers 

lauraceae 

Sinonim 
Litsea citrata BI, Tethrantera citrate Ness., T. polyantha Wall. ll.2l. 

Nama daerah 
Jawa: Ki Lemo, Lemo (Sunda); Krangeyan (Jawa Tengah)121. 

Nama asing 
Citral trees (/nggris)13,4 1• 

Pertelaan 
Perawakan pohon atau perdu, tinggi dapat meneapai 10 m. Batang tegak, berkayu, 
pereabangan simpodial, putih kotor, diameter batang 620  em, ujung batang 

berambut hitam pendek halus rapat. Oaun: duduk daun tersebar atau berhadapan, 
tunggal, bentuk helaian daun bulat memanjang sampai lanset, ujung meruneing 
memanjang, pangkal runeing, pertulangan menyirip dengan 812 pasang eabang 
lateral, panjang helaian daun 715 em, lebar 1,53 em, helaian daun lunak sampai 
tipis seperti kertas, permukaan bawah berwarna keputih-putihan, memiliki bintik
bintik kelenjar, berbau lemon (remasan), tangkai daun 0,751,75 em, daun tua tidak 
berambut. Bunga majemuk payung dalam susunan tandan, panjang perbungaan 
0,251 em, tidak berrambut, terdiri atas 5 bunga, terdapat bunga jantan dan betina 
dalam satu tanaman . Perhiasan bunga terdiri dari 56  tenda bunga, berwarna 
kekuningan, berambut 1,52,5 mm atau tidak berambut. Benang sari (fertil dan 
steril) berjumlah 9, berambut, benang sari steril berubah menjadi kelenjar yang 
tidak bertangkai. Panjang tangkai buah 35 mm, dasar bunga berbentuk mangkuk, 
buah berbentuk bola, hitam, diameter 56 mmll.5l. 

Keanekaragaman 
Belum terdokumentasi. 

Ekologi dan persebaran 
Tanaman ini berasal dari Cina, juga ditemukan di Asia Tenggara, termasuk Taiwan 
dan Indonesia. Tanaman ini jarang ditemukan, namun kadang-kadang ditemukan 
mengelompok di suatu tempat. Oi China, tanaman ini ditemukan terutama di wilayah 
selatan dan telah dibudidayakan seeara luas di China selatan di sekitar Sungai Yangtze 
bagian tengah dan timur, Oi Indonesia, spesies ini ditemukan tumbuh liar di Jawa, 
Sumatra, dan Kalimantan dari ketinggian 700 m - 2.300 m dpjl2,sl. 
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Gambar pohon krangean 



Gambar bunga krangean 

Budidaya 
Di Indonesia tanaman ini sudah mulai dibudidayakan. Pada umumnya bibit Krangean 
berasal dari cabutan. Media yang paling baik untuk digunakan adalah media tanah 
ditambah serbuk sabut kelapa. Perkecambahan benih memerlukan waktu 32 hari. 

Lama bibit disemaikan sampai siap dipindah ke lapangan adalah 7 bulan. Di dalam 
pertumbuhannya tanaman ini membutuhkan pupuk NPK dengan dosis 125 gjpohon. 
Selain itu untuk mendapatkan hasil yang optimum tanaman ini membutuhkan 
pemeliharaan yang intensif untuk peningkatan pertumbuhan pohon. Tanaman ini 
tumbuh cepat dan berbunga serta berbuah pada umur muda l61 . 

Penyimpanan 
Simpan dalam wadah yang bersih, kedap air dan tertutup rapat, di tempat yang 
sejuk, kering dan terhindar dari sinar matahari langsung. 

Bagian tanaman yang digunakan 
Buah dan kulit batang I2,sl. 



Gambar buah krangean 

Kandungan kimia 
Buah mengandung minyak atsiri berupa aldehid, diantaranya sineol, citral. Kulit 
batang mengandung alkaloid yang bersifat toksis, laurotetanin. Selain itu juga minyak 
atsiri yang terdiri dari a-pinen, mirsen, limonene, sitronelal, linalool, nerol, geraniol 
dan sitronelol dan seskuiterpen berupa karyofilen. Daunnya mengandung alkaloid 
yang beracun la uroteta n in, litebami n(+ )-N-( metoksi-karboni I)-N-norla u roskolzi n, 
(+)-N-(metoksi-karbonil)-N-norglausin, tanin, galotanin, elagitanin, dan juga minyak 
atsiri dengan komponen sitral, limonen, sabinen, metil heptanon, sitronel, a-cis
osimen (25,11%), 3,7-dimetil-l,6-oktadien-3-ol (16,85%) dan n-transnerolidol 
(13,89%)[71. 

Kandungan senyawa kimia tumbuhan krangean telah banyak diteliti, terutama 
kandungan minyak esensialnya. Minyak esensial krangean lebih tinggi dibanding 
Litsea kostermanin Chang dan Litsea gerciae Vidal. Kandungan minyak esensial daun 
sekitar 0,3% dengan kandungan utama l,8-sineol yaitu mencapai 43,39%, sedangkan 
batang mengandung 0,11%. Kulit batang mengandung minyak esensial. yang terdiri 
dari : Tujena, pinena, kamfena, sabinen, -pinen, mirsena, 1,8-sineol, 2,6-dimetil
hepten-5-al, -terpinena, isolemonina, terpinolen, linalool, sitronelal, neo-isopulegol, 
isopu legol, 4-terpineol, terpineol, trans-carveol, sitronelol, gera n iol, gera n ial, terpenil 
asetat, kopaen, metal sinnamat, metal eugenol, nerol, zingeberena, (E)-kariofilena, 
fernesena, humulen, kurkumen, zingiberen, 6-kadinen, karyofillen oksida [81 . 
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Penggunaan 
Oi daerah Jawa Tengah buahnya digunakan sebagai bahan untuk membuat parem, 
kulit batangnya sebagai nervivum (obat kejang, histeri), dan menyebabkan bersin. 
Selain itu juga dikenal sebagai tonik untuk jantung dan system pernafasan, mungkin 
dapat membantu dalam ka sus bronkitis dan asma. Juga digunakan sebagai penolak 
serangga l2.3l . Secara tradisional digunakan sebagai anti kembung dan pencahar[9 1. 

Litsea cubeba (Lour.) Pers telah digunakan sebagai penghangat dan pereda 
rasa sakit lebih dari ratusan tahun silam sebagai Traditional Chinese Medicine 
(TCM)110I. Bijinya dimakan untuk memperbaiki pencernaan, menyembuhkan batuk 

dan bronkitis. Di Vietnam, Kamboja, dan Laos, dekokta dari tanaman digunakan 
untuk LN-1.4 menangani gangguan mental, seperti histeria dan gampang lupa. 
Oi Taiwan krangean digunakan untuk penyembuhan kutu air di telapak kaki dan 
penyakit kulit llli . Di Indonesia, secara empirik minyak kulit batang krangean telah 
dimanfaatkan sebagai obat kejang urat atau ototl121 . Masyarakat Dayak Kenyah di 

Kalimantan memanfaatkan batang dan buah untuk rempah -rempah l13l . Oi Jawa 
Timur, krangean (dikenal dengan nama adem ati) kulit batangnya digunakan untuk 
parem sedangkan buahnya sebagai obat batukl141 . Akar dan cabang krangean 
digunakan oleh masyarakat untuk obat sakit pencernaan, sakit kepala, sakit otot, 
sakit saat menstruasi, dan obat mabuk perjalanan[151. 

Gambar simplisia krangean 

Efek farmakologi 
Dari hasil penapisan minyak atsiri, Krangean mempunyai aktivitas yang kuat terhadap 
Candida albicans, Cryptococcus albidus, Fusarium dimerum dan Microsporum 
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gypseum l161 . Ekstrak air, etanol, etil asetat, dan heksan dari daun krangean tidak 
menunjukkan adanya aktifitas antimikrobia baik terhadap bakteri, kapang, maupun 
jamurl171 . Namun demikian minyak esensial dari buah Lisea cubeb a memiliki aktivitas 
anti bakteri baik gram negatif maupun positif (Daniel, 2005), serta anti jamur yang 

baikl181 . Asam litseacubeba (Iitseacubebic acid) dan senyawa monoterpen lakton 
(6R)-3,7-dimetil-7h idroksi-2-okten-ol ide memiliki a ktifitas anti ja mur terhada p 
ScelroHna scleroHorum, Thanatephorus cucumeris, Pseudocer-cospora musae dan 
Colletotrichum gloeosporioides pada konsentrasi 588 dan 272 M. 1(50 minyak 
esensial dari buah terhadap T. cucumeris dan 5. scleroHorum berturut-turut 115,58 
dan 151,25 g/mL[191. Sitral salah satu komponen minyak esensial krangean juga 
dilaporkan mampu menghambat pertumbuhan jamur Microsporum gypseum, 
Aspergillus fumigates, Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale, dan Candida 
albicanl 201 . 

Penelitian dari ramuan tanaman obat yang mengandung biji krangean, telah 
diujikan terhadap tikus putih jantan menunjukkan aktivitas afrodisiaka dengan 
persentase frekuensi coitus 65%, dan dibandingkan dengan persentase fekuensi 
coitus pada kelompok kontrol negatif, begitu juga dengan persentase introducHon 
dan climbing ramuan yang mengandung biji krangean lebih besar dari kelompok 
kontrol negative[211. 

Krangean mempunyai potensi sebagai suplemen untuk antioksidan . Ekstrak metanol 
daun dan ranting mampu mengurangi aktifitas ReacHve oxygen species (ROS), 
dengan nilai E(50 11,39 ± 0,38 g/mL. Walaupun penting untuk kelangsungan hidup, 
namun produksi berlebih ROS berkaitan erat dengan proses penuaan dan penyakit 
degenerative tertentu, termasuk kanker, berkurangnya fungsi kongnitif, dan penyakit 
jantung koroner[221. Hwang et al. menambahkan bahwa ekstrak metanol kulit 
batang memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi dari pada a-tokoferol dan asam 

askorbat l231 . 

Ekstrak metanol kulit batang krangean dapat menghambat katalis mieloperoksidase 
yang menyebabkan terjadinya inflamasi. Ekstrak kulit batang krangean dapat 
menghambat produksi oksida nitrit (NO) dan prostaglandin E2 (PGE2) dari sel-sel 
makrofag yang teraktifasi LPS1241. Setelah pemberian secara oral, -humulen mampu 
mengurangi pembentukan edema yang disebabkan oleh penyuntikan histamin, 
sedangkan pemberian secara sistemik dapat mencegah tumor necrosis factor- (TNF) 
dan interleukin-l (IL-l) pada tikus yang disuntik karagenan l251 . Kandungan 1,8
sineol atau sering disebut juga eukaliptol merupakan senyawa yang efektif untuk 

mengurangi inflamasi dan rasa sakitl261 . 

Indikasi 
Antijamur, antibakteri, antiseptik, aprodisiak, antioksidan dan antiinflamasi. 



Kontra indikasi 
Efek samping yang paling umum adalah iritasi kulit bagi yang mempunyai kulit 
sensitive. Penggunaan minyak atsiri pada penderita glaucoma dapat meningkatkan 
tekanan intraocular I3•9). 

Peringatan 
Jangan digunakan pada anak-anak. Hati-hati penggunaan pada wanita hamil, orang 
dengan epilepsy, mengalami kerusakan hati, kanker atau memiliki masalah kesehatan 
lainnya. Penggunaan harus di bawah bimbingan praktisi. Dapat menyebabkan 
kerusakan paru jika tertelan . Menyebabkan efek buruk jangka panjang di lingkungan 
a kuati kI3,9). 

Efek yang tidak diinginkan 
Menyebabkan iritasi kulit dan mata, menyebabkan sensitisasi melalui kontak 

kulit l91 . 

Interaksi 
Belum terdokumentasi . 

Toksisitas 
Oral toxicity {LD sol Pada pemberian dengan dosis >5 .000 mg/kg BB secara oral pada 
tikus. Dermal toxicity {LDsol Pada pemberian dengan dosis 4.800 mg/kg BB pada kulit 
kelinci l91 . 

Contoh formula 
Pareman/ bengkak/ memar 
R/  Buah krangean 5 g 

Batang sere 5 g 
Beras 15 g 

Minyak kelapa secukupnya 
Cara pembuatan dan penggunaan : 
Bahan bahan ditumbuk halus, ditambahkan minyak kelapa, digunakan untuk 
paraman pada tempat yang sakit 

Afrodisiaka 
R/   Buah krangean 3g 

Pegagan 5g 

Temulawak 10 g 
Cengkeh 2g 
Air 600 mL 

Cara pembuatan dan penggunaan:  

Dibuat infusa dan diminum 3X sehari setelah makan  



Bronkitis 

R/  Krangean 
Sembung 
Patikan kebo 
Pegagan 
Cengkeh 
Air 

2g 
5g 
5g 
5g 
2g 
600 mL 

Cara pembuatan dan penggunaan :  
Dibuat infusa dan diminum 3x sehari setelah makan  
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BIDARA UPAS 
Merremia mammosa (lour.) Hall,f. 

Convolvulaceae 

Sinonim 
Batatta mammosa Rumph.; Convolvulus mammosa Hall.; C.  mammosus Lour., 
Ipomoea mammosa Chois., I. mammosa (Lour.) Choisy-Mem., I. gomezii C.B.Clarke 
in Hook.f. IU ]. 

Nama daerah 
Sumatera: bidara upas (Melayu); Jawa: blanar, widara upas (Jawa); Maluku: hailale 
(Maluku)131. 

Nama asing 
Belum terdokumentasi. 

Pertelaan 
Perawakan terna berkayu, umur setahun, batang merayap sampai membelit, panjang 
meneapai 3 6 m. Batang keeil, permukaan agak liein, berwarna agak gelap. Oaun 
tunggal, duduk daun tersebar, helaian berbentuk bulat telur melebar-bulat, tepi rata, 
pangkal berbentuk jantung, ujung meruneing, panjang helaian daun 5-12 em, lebar 
415 em, warna hijau tua, tangkai daun 610 em. Tumbuhan berbunga sepanjang 
tahun. Bunga majemuk tersusun menggarpu, 14 bunga, panjang ibu tangkai bunga 
315 em, daun-daun pelindung bunga berbentuk garis- lanset, kuneup bunga bulat 
telur sempit, ujung runeing, panjang tangkai bunga 1215 mm. Oaun-daun kelopak 
tidak sama besar, terdiri atas 4 daun kelopak, berdaging, tidak berambut. Mahkota 
berbentuk loneeng, berwarna putih, panjang 5-8 em. Umbi berbentuk gasing-seperti 
bola, panjang 1025 em, bergetah putih, tersusun dalam berkas, jumlah 1 sampai 
beberapa umbi di dalam tanah l41 . 

Keanekaragaman 
Tidak banyak dijumpai variasi morfologi pada jenis ini l31. 

Ekologi dan persebaran 
Tanaman tersebar di India, Myanmar, Thailand, Vietnam dan Indonesia. Tanaman 
tumbuh merambat membentuk semaeam selimut pada pohon, tumbuh baik pada 
ketinggian 110400 m dp P2 1. Oi Jawa tanaman ini ditanam di pekarangan, umbinya 
dapat dimakan . Oi Madura kadang-kadang ditemukan tumbuh liar di hutan, ditanam 
di halaman dekat pagar sebagai tanaman obat . Tumbuh dengan baik di daerah 
tropik dari dataran rendah sampai ketinggian 250 m dpl. Tanaman ini berasal dari 
Filipinal31. 
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Gambar tanaman bidara upas 



Gambar bunga bidara upas 

Budidaya 
Bidara upas dapat diperbanyak seeara vegetatif dan generatif, namun yang paling 
umum dilakukan adalah dengan eara vegetatif menggunakan umbi yang telah 
bertunas. Untuk penanaman membutuhkan tiang panjatan atau para-para, dan 
sebaiknya ditanam di tempat terbuka dan memperoleh banyak sinar matahari. 
Penanaman sebaiknya dilakukan pada awal musim penghujan sehingga panen dapat 
dilakukan di musim kemarau. Sebelum penanaman disiapkan lubang tanam dengan 
ukuran 50 x 50 x 50 em yang diberi pupuk kandang sebanyak 5 kg. Umbi bertunas 
dimasukkan ke dalam lubang tanam, lalu ditimbun dengan tanah . Jika tunas telah 
tumbuh memanjang, disiapkan para-para atau tiang panjatan. Pada awal masa 
pertumbuhannya penyiangan dilakukan seeara intensif untuk mengurangi tekanan 
gulma . Penyiangan ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan pendangiran dan 
pembumbunan agar umbi tidak terkena sinar matahari. Setelah tanaman berumur 
3 bulan, ditambah pupuk kandang dengan dosis 10 kgjtanaman yang diberikan 
dengan eara membuat lubang tanam di sekeliling tanaman, atau pupuk NPK dengan 
dosis 5 gjtanaman. Setelah berumur 9-12 bulan bidara upas dapat dipanen. Jika 
pemeliharaan optimal maka satu tanaman akan menghasilkan umbi dengan bobot 
antara 10-15 kg. 

Panen umbi dilakukan dengan eara menggali tanah di sekitar umbi seeara hati-hati 
kemudian umbi diambil, dibersihkan dari akar-akar yang melekat dan kemudian 
dieuei bersih . Umbi yang telah dieuei ditiriskan kemudian diiris. Hasil rajangan 
kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari atau oven dengan suhu 40°C. 



Gambar umbi bidara upas segar 

Penyimpanan 
Umbi kering disimpan dalam wadah yang bersih, kedap air dan tertutup rapat dan 
terlindung dari sinar matahari langsung. 

Bagian tanaman yang digunakan 
Umbi (3 ). 

Kandungan kimia 
Damar, resin, pati, zat pahit, getah segar mengandung enzim oksidase[3[. 

Penggunaan 
Kelainan pada tenggorokan, demam, batuk, serak, difteri, radang tenggorokan, 
radang paru, radang usus buntu, tifus, sembelit, muntah darah, kanker, kencing 
manis, keracunan, gigitan ular, kusta, sifilis i4 [. 

Efek farmakologi 
Ekstrak etanol umbi bidara upas pada berbagai dosis dapat meningkatkan fagositosis 
makrofag dan produksi nitrit oksida (NO) makrofag pada mencit Babl/c yang diinfeksi 
Salmonella typhimurium[5[. 
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