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Modul Praktikum Produksi Tanaman Obat dan Aromatik (P

KATA PENGANTAR

Mata kuliah Produksi Tanaman Obat dan Aromatik (PTO4205) merup

mata kuliah wajib bagi mahasiswa Program Studi Hortikultura dan menjadi

kuliah pilihan bagi mahasiswa program studi lain di lingkup Fakultas Perta

Universitas Brawijaya. Mata kuliah ini memiliki beban 4 SKS, yang terdiri d

SKS kuliah dan 1 SKS praktikum (setara 2-3 jam praktikum per minggu).

Modul praktikum ini merupakan panduan bagi mahasiswa d

melaksanakan kegiatan praktikum agar sesuai dengan tujuan instruksional u

(TIU) mata kuliah Produksi Tanaman Obat dan Aromatik (PTOA). Keg

praktikum diharapkan dapat memberikan acuan dan manfaat lebih besar

mahasiswa yang merupakan calon profesional pertanian. Oleh karena itu, s

mahasiswa yang mengikuti mata kuliah PTOA diwajibkan untuk mempe

modul ini dan sumber lain yang berkaitan dengan materi PTOA.

Setelah mengikuti praktikum PTOA ini, diharapkan mahasiswa dapat:

1. Mengenal beberapa macam tanaman obat, rempah dan aromatik s

menjelaskan khasiat, kegunaan dan fitokimia tanaman tersebut.

2. Menjelaskan beberapa macam simplisia tanaman obat dan khasiatnya,

3. Membuat simplisia dengan cara pengeringan dan menjelaskan faktor-f

yang mempengaruhi kualitas simplisia

4. Membuat perencanaan dan perancangan penanaman tanaman obat kelu

berdasarkan manfaat dan kebutuhan akan tanaman obat

5. Melakukan pembibitan tanaman rempah potensial seperti lada dan panili

6. Mengetahui dan mempelajari secara langsung teknik penyulingan mi

atsiri serta dapat menganalisis usaha penyulingan minyak atsiri

7. Membuat perencanaan usaha produk herbal/ obat tradisional

Penyusun berharap semoga modul praktikum ini bermanfaat

pembaca, khususnya bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah PT

Penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan mod

dimasa mendatang sehingga dapat lebih bermanfaat dan tepat sasaran.

Malang, Agustus 200
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I. PENGENALAN TANAMAN BERKHASIAT
(Nur Azizah, SP.MP)

1.1 Pendahuluan

Indonesia ialah negara tropis yang memiliki potensi tanaman berkhasiat

obat cukup besar dan menempati urutan kedua setelah Brazil. Diperkirakan sekitar

30.000 tumbuhan ditemukan di dalam hutan hujan tropika, sekitar 1.260 spesies di

antaranya berkhasiat sebagai obat dan sekitar 180 spesies yang telah digunakan

untuk berbagai keperluan industri obat dan jamu, tetapi baru beberapa spesies

saja yang telah di budidayakan secara intensif (Supriadi, 2001). Oleh karena itu

perlu terus dilakukan upaya pengenalan dan penelitian baik dari pendekatan

botani, khasiat maupun kandungan kimia.

Tanaman berkhasiat ialah tanaman yang dimanfaatkan karena kandungan

bahan yang ada di dalamnya memiliki khasiat tertentu. Contoh beberapa bahan

alami yang diketahui mempunyai khasiat tertentu ialah:

1. Zat samak atau tannin

Bahan ini dapat mengendapkan protein sehingga dapat untuk mengencangkan

kulit atau mengurangi bau badan. Zat ini terdapat antara lain pada Aloe vera,

Alyxia stellata, Areca catehu, Curcuma heyneana, Santa/um album, Strichnos

ligustrina, dll.

2. Minyak atsiri

Minyak atsiri dapat memberi bau wangi karena bersifat antibakteri, terdapat

dalam Alyxia stellata, Andropogon zizanioides, Atreminsia cina, Cinnamomum

sintok, Curcuma domestica, dll.

3. Minyak lemak

Bahan alam mengandung minyak lemak seperti Coccos nucinus communis

dan Sesamum indicum.

4. Pati

Bahan ini berkhasiat menutup pori kulit sehingga memberi kesan halus dan

sebagai pembersih. Terdapat pada Aloe vera, Oryza sativa, Pachyrrus erosus,

Curcuma xanthorriza, dll.

Pencandraan tanaman ialah suatu upaya untuk mengenal dan mengetahui

deskripsi morfologi dan sifat suatu tanaman. Pengenalan yang utama ialah pada

nama ilmiah tanaman daripada nama lokalnya, karena nama ilmiah sering
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digunakan sebagai pedoman ketika terjadi perselisihan untuk menentukan suatu

jenis tanaman.

Pencandraan tanaman berkhasiat terbagi dalam tiga pendekatan, yaitu

secara botani, khasiat, dan kandungan kimia (fitokimia). Pendekatan botani

menguraikan tentang klasifikasi dan deskripsi morfologi tanaman. Bagian

morfologi tanaman yang penting untuk dikenali ialah daun, karena bnyak sekali

tanaman obat yang mempunyai kemiripan tampilan daun. Contoh daun

tempuyung sepintas mirip dengan daun tapak liman dan kitolod. Apabila daun

tempuyung tertukar dengan daun tapak liman mungkin tidak menjadi masalah

karena keduanya memiliki kegunaan untuk mengatasi gangguan fungsi ginjal.

Namun akan menjadi masalah besar bila tertukar dengan daun kitolod yang agak

beracun jika dikonsumsi dalam jumlah banyak.

Bagian khasiat ialah uraian khasiat tanaman secara empiris untuk

mengobati penyakit tertentu. Mengetahui khasiat beserta kontraindikasi ialah hal

yang terpenting sebelum memanfaatkan tanaman untuk obat. Satu jenis tanaman

obat umumnya memiliki beragam khasiat.

Sedangkan bagian fitokimia berisi skrining kandungan golongan kimia

biologis aktif tanaman atau bagian tanaman disamping kandungan minyak atsiri

seperti alkaloids, saponin, flavonoida, tannin dan polifenol.

1.2 Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa dapat:

1. Mengenal beberapa macam tanaman berkhasiat.

2. Menyebutkan dan menjelaskan deskripsi (ciri-ciri morfologi) beberapa

jenis tanaman berkhasiat.

3. Menjelaskan khasiat, kegunaan dan fitokimia beberapa tanaman berkhasiat.

1.3 Metode

1. Bahan: Beberapa jenis tanaman obat, rempah, dan aromatik

a. .................... c. ......................

b. .................... d. .....................

2. Cara kerja:

a. Amati dan identifikasikan ciri-ciri morfologi bagian tanaman,

meliputi: batang, akar, daun, bunga dan buah jika ada!

b. Cari klasifikasi, khasiat, dan fitokimia tanaman dari pustaka!
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Foto tanaman

1.4 Lembar Kerja

Setelah melakukan pengamatan, isilah tabel di bawah ini!

1. Nama tanaman

a.Nama latin :

b.Nama lokal :

2. Klasifikasi tanaman :

3. Deskripsi tanaman

a. Habitus :

b. Batang :

c. Daun :

d. Bunga :

e. Buah :

f. Akar :

4. Bagian yang
dimanfaatkan untuk obat

:

5. Fitokimia :

6. Khasiat :
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Tugas :

1. Membuat katalog tanaman obat, rempah dan aroma

Ketentuan :

 Tugas bersifat individu

 Format mengikuti aturan sbb:

a. Nama tanaman (nama lokal dan latin)

b. Gambar tanaman

c. Klasifikasi tanaman

d. Deskripsi morfologi (daun, batang, akar, bunga)

e. Syarat tumbuh

f. Teknik budidaya

g. Fitokimia

h. Pemanfaatan (khasiat)

i. Daftar Pustaka

 Diketik dengan huruf Arial Font 10

 Menggunakan kertas A4 dengan margin 2,5 cm

 Diprint berwarna

2. Membuat poster tanaman obat, rempah dan aromatik

Ketentuan :

 Tugas bersifat kelompok

 Setiap kelompok membuat 1 poster tanaman obat/rempah/aroma

 Setiap poster memuat 15-20 jenis tanaman

 Setiap foto tanaman diberi keterangan:

a. Nama umum

b. Nama latin

c. Kandungan fitokimia dan

d. Khasiat

 Setiap poster diberi judul

 Foto yang dimuat dalam poster merupakan hasil karya sendiri
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II. SIMPLISIA TANAMAN OBAT
(Nur Azizah, SP.MP)

2.1 Pendahuluan

Kata Simplisia ialah bentuk jamak dari kata simpleks yang berasal dari kata

simple, berarti satu atau sederhana. Istilah simplisia dipakai untuk menyebut

bahan-bahan obat alam yang masih berada dalam wujud aslinya atau belum

mengalami perubahan bentuk. Departemen Kesehatan RI membuat batasan

tentang simplisia ialah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum

mengalami perubahan proses apapun, dan kecuali dinyatakan lain umumnya

berupa bahan yang telah dikeringkan. Berdasarkan hal itu maka simplisia dibagi

menjadi tiga golongan, yaitu simplisia nabati, simplisia hewani, dan simplisia

pelikan atau mineral.

a) Simplisia nabati

Simplisia nabati ialah simplisia yang dapat berupa tanaman utuh, bagian

tanaman, eksudat tanaman, atau gabungan antara ketiganya. Misalnya Datura

Folium dan Piperis nigri Fructus. Eksudat tanaman adalah isi sel yang secara

spontan keluar dari tanaman atau dengan cara tertentu sengaja dikeluarkan

dari selnya. Eksudat tanaman dapat berupa zat-zat atau bahan-bahan nabati

lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan/diisolasi dari tanamannya.

b) Simplisia hewani

Simplisia hewani adalah simplisia berupa hewan utuh atau zat-zat berguna

yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa bahan kimia murni. Contoh :

minyak ikan (Oleum iecoris asselli) dan madu (Mel depuratum).

c) Simplisia pelikan atau mineral

Simplisia pelikan atau mineral adalah simplisia berupa bahan pelikan atau

mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum

berupa bahan kimia murni. Contoh: serbuk seng dan serbuk tembaga.

Tata nama simplisia

Secara umum pemberian nama atau penyebutan simplisia didasarkan atas

gabungan nama spesies diikuti dengan nama bagian tanaman. Sebagai contoh,

merica dengan nama spesies Piperis albi maka nama simplisianya disebut Piperis

albi Fructus. Fructus menunjukkan nama bagian tanaman yang artinya buah.
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Contoh tata nama simplisia:

Nama tanaman Nama bagian tanaman

Piperis albi Fructus

Namun, beberapa buku teks tidak menganut sistem penyebutan simplisia

seperti yang telah disebutkan di atas, contoh :

 Calami Rhizome : menunjukkan penyebutan nama berdasar pada nama

belakang dari spesies (Acorns calamus = dlingo)

yang diikuti dengan nama bagian tanaman

(Rhizome= rimpang).

 Brugmansia Folia : nama genus dari Brugmansia candirla diikuti Folia=

daun

 Oleum Arachidis : minyak kacang (Arachis hypogea )tanpa nama bagian

tanaman

 Lycopodium : nama spora, hanya ditulis Lycopodium saja.

 Cera Flava : nama lilin, tanpa diikuti nama bagian asal

 Chinae Cortex : menggunakan nama daerah, dari tanaman Cinchona

succiruhra. N ama daerahnya chinae (kina)

Tabel 1. Nama latin yang digunakan dalam tata nama simplisia

Nama Latin BagianTanaman

Radix Akar

Rhizome Rimpang

Bulbul Umbi lapis

Tubera Ubi

Flos Bunga

Fructus Buah

Semen Biji

Lignum Kayu

Cortex Kulit kayu

Caulis Batang

Folia Daun

Herba Seluruh tanaman

Amyllum Pati

Thallus Bagian dari tanaman rendah
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Proses pembuatan simplisia

Dasar pembuatan simplisia meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Pengumpulan bahan baku

Tahapan pengumpulan bahan baku sangat menentukan kualitas

bahan baku. Faktor yang paling berperan dalam tahapan ini adalah masa

panen. Berdasarkan garis besar pedoman panen, pengambilan bahan baku

tanaman dilakukan sebagai berikut:

 Biji

Pengambilan biji dapat dilakukan pada saat mulai mengeringnya buah

atau sebelum semuanya pecah.

 Buah

Pengambilan buah tergantung tujuan dan pemanfaatan kandungan

aktifnya. Panen buah bisa dilakukan saat menjelang masak (misalnya

Piper nigruni), setelah benar-benar masak (misalnya adas), atau dengan

cara melihat perubahan warna atau bentuk buah yang bersangkutan

(misalnya jeruk, asam, dan pepaya).

 Bunga

Pemanenan bunga tergantung dari tujuan pemanfaatan kandungan

aktifnya. Panen dapat dilakukan pada saat menjelang penyerbukan, saat

bunga masih kuncup (seperti pada Jasminum sambac, melati), atau saat

bunga sudah mulai mekar (misalnya Rosa sinensis, mawar).

 Daun atau herba

Panen daun atau herba dilakukan pada saat proses fotosintesis

berlangsung maksimal, yaitu ditandai dengan saat tanaman mulai

berbunga atau buah mulai masak. Untuk pengambilan pucuk daun,

dianjurkan dipungut pada saat warna pucuk daun berubah menjadi daun

tua.

 Kulit batang

Pemanenan kulit batang hanya dilakukan pada tanaman yang sudah

cukup umur. Saat panen yang paling baik adalah awal musim kemarau.

 Umbi lapis

Panen umbi dilakukan pada saat akhir pertumbuhan
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 Rimpang

Panen rimpang dilakukan pada saat awal musim kemarau.

 Akar

Panen akar dilakukan pada saat proses pertumbuhan berhenti atau

tanaman sudah cukup umur.

b. Sortasi basah

Sortasi basah ialah pemilahan hasil panen ketika tanaman masih segar.

Sortasi dilakukan terhadap: tanah dan kerikil, rumput-rumputan, bahan

tanaman lain atau bagian lain dari tanaman yang tidak digunakan, dan 1bagian

tanaman yang rusak (dimakan ulat dan sebagainya).

c. Pencucian

Pencucian simplisia dilakukan untuk membersihkan kotoran yang

melekat, terutama bahan-bahan yang berasal dari dalam tanah dan yang

tercemar pestisida. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Frazier (1978)

dilaporkan bahwa untuk pencucian sayuran yang dilakukan sebanyak satu kali

akan menurunkan jumlah mikroba sebanyak 25%. Namun, pencucian yang

dilakukan sebanyak tiga kali hanya akan menurunkan mikroba sebesar 58%.

Beberapa bakteri pencemar air yang penting diketahui antara lain

Pseudomonas, Proteus, Micrococcus, Streptococcus, Bacillus, Enterobacter,

dan Escherichia. Sebelum pencucian kadangkadang perlu dilakukan proses

pengupasan kulit luar, terutama untuk simplisia yang berasal dari kulit batang,

kayu, buah, biji, rimpang, dan bulbus.

Pencucian bisa dilakukan dengan menggunakan air yang berasal dan

beberapa sumber sebagai berikut:

 Mata air

Pencucian dengan menggunakan air yang berasal dari mata air harus

memperhatikan kemungkinan pencemaran oleh mikroba dan pestisida.

 Sumur

Pencucian menggunakan air sumur perlu memperhatikan pencemar yang

mungkin timbul akibat mikroba dan air limbah buangan rumah tangga.

 PAM

Pencucian menggunakan fasilitas air PAM (ledeng) sering tercemar oleh

kapur khlor.
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d. Pengubahan bentuk

Pada dasarnya tujuan pengubahan bentuk simplisia adalah untuk

memperluas permukaan bahan baku. Semakin luas permukaan maka proses

pengeringan baku akan semakin cepat. Proses pengubahan bentuk ini

meliputi beberapa perlakuan berikut:

 Perajangan : untuk rimpang, daun, dan herba

 Pengupasan : untuk buah, kayu, kulit kayu, dan biji-bijian yang ukurannya

besar

 Pemipilan : untuk jagung, yaitu biji dipisahkan dari bonggolnya

 Pemotongan : untuk akar, batang, kayu, kulit kayu, dan ranting

 Penyerutan : untuk kayu

e. Pengeringan

 Tujuan utama proses pengeringan simplisia ialah:

1. Menurunkan kadar air sehingga bahan tersebut tidak mudah ditumbuhi

kapang dan bakteri.

2. Menghilangkan aktivitas enzim yang bisa menguraikan lebih lanjut

kandungan zat aktif.

3. Memudahkan dalam hal pengelolaan proses selanjutnya (ringkas,

mudah disimpan, tahan lama).

 Faktor yang mempengaruhi proses pengeringan simplisia:

1. Waktu pengeringan

Semakin lama dikeringkan akan semakin kering bahan tersebut.

2. Suhu pengeringan

Semakin tinggi suhunya semakin cepat kering, tetapi harus dipertim-

bangkan daya tahan kandungan zat aktif di dalam sel yang kebanyakan

tidak tahan panas.

3. Kelembaban udara di sekitarnya dan kelembapan bahan atau

kandungan air bahan.

4. Ketebalan bahan yang dikeringkan

5. Sirkulasi udara

6. Luas permukaan bahan

Semakin luas permukaan bahan semakin mudah kering

 Cara pengeringan bahan-bahan tertentu dijelaskan sebagai berikut:
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1. Untuk tanaman rendah, misalnya lumut, jamur, thallus, agar-agar, dan

rerumputan laut dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar

matahari. Setelah kering, disimpan dalarn kantung kedap udara.

2. Untuk bahan berupa akar, pengeringan dilakukan dengan cara dirajang

atau dipotong-potong pendek, kemudian dijemur langsung di bawah

sinar matahari. Oleh karena akar termasuk bahan keras maka

sebaiknva dijemur di bawah matahari langsung atau tanpa pelindung.

3. Untuk bahan berupa buah seperti jeruk bisa dibelah terlebih dahulu,

baru dijemur. Dapat pula buah diperam (misalnya asam), baru dijemur.

Sementara untuk buah pala (Myristica fragrans) atau cabai merah

(Capsicum annum) bisa langsung dijemur atau dioven. Syarat

pengeringan menggunakan oven ialah suhu yang digunakan tidak

boleh lebih dari 60° C.

4. Untuk bahan berupa bunga hanya diangin-anginkan di tempat yang

teduh atau jika menggunakan oven maka suhu diatur rendah sekitar

25-35° C.

5. Untuk bahan berupa kulit batang umumnya dibelah terlebih dahulu,

diserut, atau dipecah, kemudian langsung dijemur di bawah matahari

langsung.

6. Untuk bahan berupa rimpang harus dirajang terlebih dahulu untuk

memperluas permukaan, kemudian dijemur di bawah matahari tidak

langsung (ditutup kain hitam). Tujuannya untuk menghindari

penguapan yang terlalu cepat yang dapat berakibat menurunkan mutu

minyak atsiri di dalam bahan. Penjemuran tidak langsung bertujuan

untuk menghindari kontak langsung dengan pancaran gelombang

ultra violet.

7. Bahan-bahan eksudat seperti getah (opium dan sebagainya), daging

daun lidah buaya, dan biji jarak (Ricinur communis) yang akan diambil

minyak lemaknya tidak perlu dilakukan proses pengeringan.

8. Untuk bahan berupa daun atau bunga yang akan diambil minyak

atsirinya maka cara pengeringan yang dianjurkan adalah menghindari

penguapan terlalu cepat dan proses oksidasi udara.
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f. Sortasi kering

Sortasi kering adalah pemilihan bahan setelah mengalami proses

pengeringan. Pemilihan dilakukan terhadap bahan-bahan yang terlalu

gosong, bahan yang rusak akibat terlindas roda kendaraan (misalnya

dikeringkan di tepi jalan raya), atau dibersihkan dari kotoran hewan.

g. Pengepakan dan penyimpanan

Setelah tahap pengeringan dan sortasi kering selesai maka

simplisia perlu ditempatkan dalam suatu wadah tersendiri agar tidak

saling bcrcampur antara simplisia satu dengan lainnya. Selanjutnya,

wadah-wadah yang berisi simplisia disimpan dalam rak pada gudang

penyimpanan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengepakan dan

penyimpanan simplisia ialah:

1. Cahaya

2. Oksigen atau sirkulasi udara

3. Reaksi kimia yang terjadi antara kandungan aktif tanaman dengan

wadah

4. Penyerapan air

5. Kemungkinan terjadinya proses dehidrasi

6. Pengotoran dan atau pencemaran, baik yang diakibatkan oleh

serangga, kapang, bulu-bulu tikus atau binatang lain

Sedangkan persyaratan wadah vang akan digunakan sebagai

pembungkus simplisia harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Harus inert, artinya tidak mudah bereaksi dengan bahan lain

2. Tidak beracun bagi bahan simplisia dan bagi manusia yang

menanganinya

3. Mampu melindungi bahan simplisia dari cemaran mikroba, kotoran,

dan serangga

4. Mampu melindungi bahan simplisia dari penguapan kandungan aktif

5. Mampu melindungi bahan simplisia dari pengaruh cahaya, oksigen, dan

uap air

Pada gudang-gudang industri jamu, wadah simplisia yang umum

dipakai ialah karung goni, plastik, peti kayu, karton, kaleng, dan
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aluminium. Untuk bahan cair digunakan botol kaca atau guci porselen.

Sementara untuk bahan-bahan beraroma digunakan peti kayu yang

dilapisi timah atau kertas timah.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan

simplisia kering ialah:

1. Suhu penyimpanan simplisia yang terbaik tergantung dari sifat

simplisia:

 Disimpan pada suhu kamar, yaitu pada suhu antara 15°- 30° C

 Disimpan di tempat sejuk, yaitu pada suhu antara 5°- 150 C

 Disimpan di tempat dingin, yaitu pada suhu antara 00- 80 C

2. Kelembaban diatur serendah mungkin

3. Penyimpanan dilakukan di suatu ruang atau gudang yang terpisah

dan kegiatan prosesing lain.

4. Situasi gudang atau ruang penyimpan harus bersih, baik di dalam

ruang penyimpan maupun lingkungannya.

5. Sirkulasi udara harus lancar, tetapi tidak boleh terlalu terbuka. Harus

dicegah masuknya angin langsung yang terlalu kencang, cahaya atau

sinar matahari langsung yang berlebihan, dan serangga atau hewan

pengganggu yang lain.

6. Prinsip penyimpanan dianjurkan menggunakan sistem first in- first out

(yang masuk awal harus dikeluarkan lebih dahulu dibandingkan

dengan yang masuk belakangan).

7. Membuat label wadah seperti berikut:

Nama simplisia :

Asal bahan :

Tanggal pembuatan :

Uji mutu :

Keterangan lain :
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8. Penyimpanan simplisia seyogyanya tidak terlalu lama. Dalam jangka

waktu tertentu harus dilakukan pengecekan dan pengujian mutu.

9. Untuk simplisia yang rusak atau tercemar harus diheluarkan dan

dimusnahkan. Sementara simplisia yang beracun (mengandung

bahan aktif keras) harus disimpan terpisah, dikunci, dan diberi label

(tanda) berbeda.

Beberapa catatan penting tentang penyimpanan simplisia ialah :

1. Jenis-jenis simplisia yang tahan disimpan ialah: kulit, kayu, akar,

serta bahan-bahan yang mengandung damar, resin, dan sejenisnya.

Hal ini dikarenakan bahan-bahan tersebut kurang menyerap air.

2. Simplisia yang mudah menyerap air ialah :daun, herba kering, bahan

yang banyak bulu-bulunya serta tipis, dan umbi-umbian yang banyak

mengandung amilum. Bahan-bahan ini mampu menyerap air hingga

10-15% dari bobot bahan.

3. Pengaruh kadar air terhadap glikosida dapat mengakibatkan

penguraian dari glikosida yang bersangkutan jika kadar airnya

mencapai lebih dari 8%.

4. Kadar air simplisia yang paling layak adalah kurang dari 5%.

Pemeriksaan mutu simplisia

Beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan mutu simplisia ialah:

a. Simplisia harus memenuhi persyaratan umum yang telah ditetapkan oleh

Departemen Kesehatan RI.

b. Tersedia contoh, sebagai simplisia pembanding yang setiap periode tertentu

harus diperbarui.

c. Harus dilakukan pemeriksaan mutu fisik yang meliputi:

 kandungan air (kurang kering atau masih mengandung air)

 ada tidaknya bagian yang termakan serangga atau hewan

 ada tidaknya pertumbuhan kapang

 adanya perubahan warna atau bau

d. Dilakukan pemeriksaan lengkap, meliputi:

 pemeriksaan organoleptik, meliputi pemeriksaan warna, bau, dan rasa

bahan,
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 pemeriksaan makroskopik dan mikroskopik, meliputi pemeriksaan ciri-ciri

bentuk luar yang spesifik dart bahan (morfologi) maupun ciri-ciri spesifik

dari bentuk anatominya,

 pemeriksaan fisika dan kimiawi, meliputi tetapan fisika (indeks bias, titik lebur,

dan kelarutan) serta reaksi-reaksi identifikasi kimiawi seperti reaksi warna

dan pengendapan,

 uji biologi, penetapan angka kuman, pencemaran, dan percobaan terhadap

binatang.

2.2 Tujuan

1. Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa macam simplisia tanaman

obat dan khasiatnya

2. Mahasiswa mampu membuat simplisia dengan cara pengeringan dan

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas simplisia

2.3 Metode

1. Bahan : Bagian tanaman yang digunakan untuk obat

2. Metode : Buatlah simplisia tanaman obat dengan cara pengeringan,

dengan mengikuti alur berikut ini:

Gambar 1. Alur pembuatan simplisia dengan cara pengeringan

Pemilihan bahan baku

Pencucian

Pengubahan bentuk
(tergantung bahan

tanaman yang dipakai)

Sortasi basah

Pengeringan

 Pemipilan
 Pemotongan
 Penyerutan
 Perajangan
 Pengupasan

Sortasi kering

Penyimpanan
(masukkan ke dalam toples
kecil yang telah disediakan)

Beri label pada toples
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2.4 Lembar Kerja

A. Identifikasi bahan

1. Nama tanaman :

2. Bagian tanaman yang digunakan :

3. Nama simplisia :

4. Fitokimia :

5. Khasiat :

B. Uraikan tahap pembuatan simplisia dengan mengisi tabel berikut ini!

1. Pemilihan bahan baku

a. Bahan baku tanaman :

b. Waktu pengambilan bahan baku :

c. Karakteristik bahan baku

 Warna :

 Bentuk :

 Kenampakan irisan melintang

(untuk rimpang) :

 Bau :

 Rasa :

2. Sortasi basah

a. Jenis benda asing :

3. Pencucian :

4. Berat basah bahan baku :

5. Cara pengubahan bentuk bahan

baku :



16

Modul Praktikum Produksi Tanaman Obat dan Aromatik (PTOA)

6. Pengeringan :

a. Cara pengeringan :

b. Lama pengeringan :

c. Berat kering bahan baku :

d. Kadar air :

7. Pemeriksaan organoleptik

a. Warna :

b. Bau :

c. Rasa :

8. Penyimpanan

a. Wadah penyimpanan :

b. Suhu tempat penyimpanan :

c. Kelembaban tempat

penyimpanan :

d. Beri label pada wadah!

C. Pengamatan

Setelah empat minggu, amati kondisi simplisia!

1. Berat simplisia :

2. Pengamatan organoleptik

a. Warna :

b. Bau :

c. Rasa :
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D. Pembahasan

E. Kesimpulan
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III. PERENCANAAN TAMAN TOGA

(Nur Azizah, SP.MP)

3.1 Pendahuluan

Pengetahuan mengenai tanaman obat sebenarnya bukan merupakan hal

baru di Indonesia, karena penggunaan tanaman obat sudah digunakan sejak

nenek moyang bangsa Indonesia. Namun demikian pengetahuan yang didapat

dari turun temurun tersebut bisa jadi terkesan statis, padahal perkembangan

sekarang dengan ditemukannya berbagai tanaman yang dapat digunakan sebagai

obat banyak yang belum dikenal oleh nenek moyang kita. Untuk itu perlu adanya

pemasyarakatan tanaman obat keluarga.

TOGA (Tanaman Obat Keluarga) adalah tanaman hasil budidaya rumahan

yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga pada hakikatnya ialah

sebidang tanah baik di halaman rumah, kebun, ataupun ladang yang digunakan

untuk membudidayakan tanaman berkhasiat sebagai obat dalam rangka

memenuhi kebutuhan keluarga akan obat-obatan. Budidaya tanaman obat untuk

keluarga dapat memacu usaha kecil dan menengah di bidang obat-obatan herbal

sekalipun dilakukan secara individual. Setiap keluarga dapat membudidayakan

tanaman obat secara mandiri dan memanfaatkannya. Sehingga akan terwujud

prinsip kemandirian dalam pengobatan keluarga.

Pengembangan TOGA sebenarnya mirip dengan apotik hidup, yakni

dengan memanfaatkan pekarangan dan lahan khusus. Jika pengembangan ini

bertujuan untuk pasokan industri, maka perlu menerapkan standar operasional

prosedur budidaya tanaman obat yang diharuskan oleh pasar internasional.

Dalam upaya ntuk meningkatkan pengembangan tanaman obat, Balai Penelitian

Tanaman Obat dan Aromatik telah menyusun persyaratan, antara lain: tanaman

bisa didapat di daerah setempat, mudah dikembang-biakkan dan dapat dipakai

untuk keperluan lain; seperti sebagai bumbu, sayur atau buah.

Beberapa alasan pengembangan TOGA ialah:

1. Secara bertahap, subsidi pemerintah terhadap pelayanan kesehatan dapat

berkurang dan harga obat semakin meningkat, sehingga tanaman obat dapat

digunakan sebagai alternatif obat keluarga.

2. Mengurangi ketergantungan terhadap obat kimia, karena manfaat TOGA

adalah untuk menjaga kesehatan, mengobati gejala penyakit ringan dan
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memperbaiki gizi keluarga.

3. Tanaman obat dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat.

Jika pengembangan TOGA berhasil memandirikan masyarakat dalam

penyediaan obat, diperkirakan subsidi pengadaan obat bisa dihemat 300 miliar

rupiah.

4. Saat ini di Indonesia sudah nyaris terjadi krisis bahan baku tanaman obat.

Kelangkaan bahan baku tanaman obat ini akan berimplikasi pada pengadaan

ekstrak tanaman obat yang akan diolah oleh industri obat berbahan alami.

Pengadaan bahan baku tanaman obat ini tentu bisa diselenggarakan oleh

anggota masyarakat yang melakukan budidaya tanaman obat.

3.2 Tujuan

1. Mahasiswa mampu menjelaskan manfaat tanaman berkhasiat sebagai obat

keluarga

2. Mahasiswa mampu membuat perencanaan dan perancangan penanaman

tanaman obat keluarga berdasarkan manfaat dan kebutuhan akan tanaman

obat

3.3 Metode

1. Tentukan tujuan penanaman dan sasaran penggunaan (untuk kebutuhan

obat keluarga atau menyediakan bahan baku industri obat tradisional)!

2. Tentukan lokasi penanaman TOGA (di pekarangan/halaman rumah, kebun,

rumah kaca atau ladang) dan luas lahan yang akan digunakan!

3. Tentukan jenis-jenis tanaman obat yang akan ditanam (sertakan analisis

berdasarkan tujuan)!

4. Gambarlah tata letak penanaman TOGA yang akan dibuat!

3.4 Lembar Kerja

A. Isilah tabel perencanaan penanaman TOGA di bawah ini!

1. Tujuan :

2. Sasaran :
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3. Lokasi penanaman :

4. Luas :

5. Analisis kebutuhan obat :

6. Jenis tanaman obat yang ditanam :

B. Gambarlah tata letak penanaman TOGA (pada lembar terpisah)

Gaya Kebun Formal Gaya Taman Formal

Gaya Taman informal

Gambar 2. Contoh gambar tata letak penanaman TOGA
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IV. PEMBIBITAN TANAMAN REMPAH

(Dr.Ir.Setyono Yudho Tyasmoro,MS)

4.1 Pertumbuhan Stek Bibit Lada dari Berbagai Jenis Sulur

4.1.1 Pendahuluan

Lada merupakan tanaman merambat yang mempunyai 4 macam jenis

sulur yaitu sulur (cabang) orthotrop, cabang plagiotrop, cabang buah dan cabang

cacing. Sulur orthotrop tumbuh ke arah vertikal, sedang ke 3 jenis sulur yang lain

tumbuh ke arah horizontal. Sifat pertumbuhan sulur yang berbeda maka digunakan

untuk pengembangan lada perdu yang biasa ditanam sebagai tanaman

pekarangan atau sebagai tanaman sela di perkebunan kelapa hibrida.

Tanaman lada pada umumnya diperbanyak secara vegetatif dengan

menggunakan stek batang atau sulur panjat. Metode ini sangat efisien karena

mudah dan menghasilkan bibit yang baik dan seragam. Bahan stek diambil dari

tanaman induk yang sehat, telah berumur dua tahun, dan telah mengalami

pemangkasan pertama atau ke dua. Pengambilan stek dapat dilakukan dengan 2

cara, yaitu stek 7 ruas dan stek 1 ruas. Waktu pengambilan stek ialah menjelang

tanam untuk stek 7 ruas, sedangkan untuk stek 1 ruas dilakukan sekitar 4 bulan

sebelum tanam karena melalui proses persemaian. Pengambilan stek sebaiknya

pada pagi hari pukul 06.00-10.00 atau pukul 17.00 agar bibit tidak layu kepanasan.

Gambar 3. Stek 7 ruas sulur lada Gambar 4. Stek 1 ruas sulur lada
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Media tanam yang baik untuk persemaian ialah tanah yang subur, gembur,

dan drainase baik (tanah liat berpasir). Lingkungan tumbuh untuk stek 1 ruas

harus lembab, tidak becek, dan disiram secara teratur. Jenis stek ini tidak tahan

penyinaran langsung, sehingga harus dinaungi.

4.1.2 Tujuan

Mahasiswa dapat menjelaskan pembibitan tanaman lada secara stek dan

mengamati pertumbuhan stek bibit lada yang berasal dari berbagai jenis sulur

4.1.3 Metode

1. Bahan : bibit lada dari sulur tanaman lada, larutan Rotone F

2. Cara kerja:

a) Siapkan polibag dan isilah dengan tanah gembur sebagai media

persemaian stek lada

b) Siapkan 4 macam sulur lada yaitu cabang orthotrop, cabang plagiotrop,

cabang buah dan sulur cacing.

c) Potong masing-masing jenis sulur lada menjadi sepanjang 1 ruas sebagai

bahan tanam.

d) Olesi pangkal sulur yang akan ditanam dengan larutan Rotone F

e) Tanam bahan stek dalam polibag yang telah diisi tanah

f) Letakkkan polibag pada tempat yang teduh dan pelihara setiap hari

g) Amati pertumbuhan bibit , meliputi: jumlah sulur yang hidup, jumlah tunas,

panjang sulur dan jumlah daun (hari ke 1 s/d 40 hari, interval 7 hari)

h) Amati panjang akar pada akhir pengamatan (hari ke 40)

i) Timbang bobot basah dan bobot kering bibit



23

Modul Praktikum Produksi Tanaman Obat dan Aromatik (PTOA)

4.1.4 Lembar kerja

A. Tabel pengamatan

Jenis sulur Variabel pengamatan
Pengamtan ke

1 2 3 4 5 6

............................. 1. Bobot basah bibit awal (g)

2. Jumlah sulur yang hidup

3. Jumlah tunas

4. Panjang sulur (cm)

5. Jumlah daun

6. Panjang akar (cm)

7. Bobot basah bibit (g)

8. Bobot kering bibit (g)

............................. 1. Bobot basah bibit awal (g)

2. Jumlah sulur yang hidup

3. Jumlah tunas

4. Panjang sulur (cm)

5. Jumlah daun

6. Panjang akar (cm)

7. Bobot basah bibit (g)

8. Bobot kering bibit (g)

............................. 1. Bobot basah bibit awal (g)

2. Jumlah sulur yang hidup

3. Jumlah tunas

4. Panjang sulur (cm)

5. Jumlah daun

6. Panjang akar (cm)

7. Bobot basah bibit (g)

8. Bobot kering bibit (g)

............................. 1. Bobot basah bibit awal (g)

2. Jumlah sulur yang hidup

3. Jumlah tunas

4. Panjang sulur (cm)

5. Jumlah daun

6. Panjang akar (cm)

7. Bobot basah bibit (g)

8. Bobot kering bibit (g)
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B. Gambar pola pertumbuhan masing-masing jenis sulur

C. Pembahasan

Jelaskan mengapa sulur tertentu mempunyai pertumbuhan lebih cepat dibanding

yang lain!

D. Kesimpulan
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4.2 Pertumbuhan bibit panili dari berbagai umur sulur ukuran stek yang
berbeda

4.2.1 Pendahuluan

Panili merupakan salah satu komoditi ekspor cukup potensial untuk

dikembangkan dalam upaya meningkatkan pendapatan petani. Syarat tumbuh

tanaman panili adalah : tinggi tempat 300 – 800 m di atas permukaan laut, curah

hujan 1.500 – 3.000 mm/ tahun dengan Bulan Basah 9 – 10 Bulan/ Tahun dan

Bulan Kering 2 – 3 Bulan / Tahun. Intensitas cahaya 30 – 50 %, harus ada

naungan dan kelembaban 0 – 80 %. Sedangkan Tanah gembur, subur dan

berhumus, drainase baik, tekstur berpasir pH Tanah : 5,5 – 6,5.

Panili biasa diperbanyak dengan menggunakan stek. Stek yang baik untuk

bibit berasal dari sulur yang masih muda dari tanaman yang belum berbuah.

Untuk menghasilkan banyak sulur yang bisa dimanfaatkan sebagai bibit, perlu

dilakukan perawatan tanaman panili antara lain dengan pemangkasan perawatan

setelah panen. Bibit panili berasal dari bibit unggul lokal, sehat (bebas hama dan

penyakit), tinggi tanaman 30 – 50 Cm (4 – 6 helai daun). Bibit ditanam dalam

kantong plastik (polybag) yang berwarna hitam dengan ukuran 13 x 23 cm atau 15

x 25 cm. Setelah berumur bibit 4 – 5 bulan, tanaman sudah cukup rimbun dan

kuat untuk dipindah ke lapangan

4.2.2 Tujuan

Mempelajari pengaruh umur dan panjang stek panili terhadap

pertumbuhan bibit tanaman panili.

4.2.3 Metode :

1. Bahan : bibit panili dari sulur tanaman panili, larutan Rotone F

2. Cara kerja :

a) Siapkan polibag yang telah diisi dengan tanah gembur sebagai media

persemaian stek panili.

b) Siapkan beberapa macam sulur panili yaitu cabang muda dari tanaman

yang belum pernah berbuah, cabang muda belum berbuah dari tanaman

yang sudah berbuah, cabang tua dari tanaman yang sudah buah.
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c) Potong masing-masing jenis sulur panili sepanjang 2, 4 dan 6 ruas sebagai

bahan tanam.

d) Oleskan pangkal sulur yang akan ditanam dengan larutan Rotone F

e) Letakkan polibag pada tempat yang teduh dan pelihara setiap hari

f) Amati pertumbuhan bibit , meliputi: jumlah sulur yang hidup, jumlah tunas,

panjang sulur dan jumlah daun (hari ke 1 s/d 40 hari, interval 7 hari)

g) Amati panjang akar pada akhir pengamatan (hari ke 40)

4.2.4 Lembar kerja

A. Tabel pengamatan

Perlakuan Variabel pengamatan
Pengamtan ke

1 2 3 4 5 6

............................. 1. Bobot basah bibit awal (g)

2. Jumlah sulur yang hidup

3. Jumlah tunas

4. Panjang sulur (cm)

5. Jumlah daun

6. Panjang akar (cm)

7. Bobot basah bibit (g)

8. Bobot kering bibit (g)

............................. 1. Bobot basah bibit awal (g)

2. Jumlah sulur yang hidup

3. Jumlah tunas

4. Panjang sulur (cm)

5. Jumlah daun

6. Panjang akar (cm)

7. Bobot basah bibit (g)

8. Bobot kering bibit (g)

............................. 1. Bobot basah bibit awal (g)

2. Jumlah sulur yang hidup

3. Jumlah tunas

4. Panjang sulur (cm)

5. Jumlah daun

6. Panjang akar (cm)

7. Bobot basah bibit (g)

8. Bobot kering bibit (g)



27

Modul Praktikum Produksi Tanaman Obat dan Aromatik (PTOA)

Perlakuan Variabel pengamatan
Pengamtan ke

1 2 3 4 5 6

............................. 1. Bobot basah bibit awal (g)

2. Jumlah sulur yang hidup

3. Jumlah tunas

4. Panjang sulur (cm)

5. Jumlah daun

6. Panjang akar (cm)

7. Bobot basah bibit (g)

8. Bobot kering bibit (g)

B. Gambar pola pertumbuhan masing-masing jenis sulur

C. Pembahasan

Bandingkan dan jelaskan pertumbuhan bibit panili dari jenis sulur yang berbeda!
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D. Kesimpulan
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V. EKSTRASI MINYAK ATSIRI

(Prof.Dr.Ir.Tatik Wardiyati,MS)

5.1 Pendahuluan

Sejak dahulu orang telah mengenal berbagai jenis tanaman yang

memiliki bau spesifik. Bau tersebut bukan ditimbulkan oleh bunganya, tetapi

oleh tanaman, baik dari batang, daun, rimpang, atau keseluruhan bagian

tanaman. Masyarakat kemudian mengenalnya sebagai tanaman beraroma. Bau

khas dari tanaman tersebut ternyata ditimbulkan secara biokimia sejalan dengan

perkembangan proses hidup tanaman sebagai suatu produk metabolit sekunder

yang disebut minyak atsiri. Minyak ini dihasilkan oleh sel tanaman atau jaringan

tertentu dari tanaman secara terus menerus sehingga dapat memberi ciri

tersendiri yang berbeda-beda antara tanaman satu dengan yang lain. Minyak ini

bukan merupakan senvawa tunggal, tetapi tersusun oleh gabungan dari

berbagai senyawa "pencetus bau".

Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak

ini disebut juga minyak menguap, minyak eteris, atau minyak esensial karena

pada suhu biasa (suhu kamar) mudah menguap di udara terbuka. Istilah esensial

dipakai karena minyak atsiri mewakili bau dari tanaman asalnya. Dalam keadaan

segar dan murni tanpa pencemar, minyak atsiri umumnya tidak bemwarna.

Namun, pada penyimpanan lama minyak atsiri dapat teroksidasi dan

membentuk resin serta warnanya berubah menjadi lebih tua (gelap). Untuk

mencegah supaya tidak berubah warna, minyak atsiri harus terlindungi dari

pengaruh cahaya, misalnya disimpan dalam bejana gelas yang berwarna gelap.

Bejana tersebut harus diisi sepenuh mungkin sehingga mencegah berhubungan

langsung dengan oksigen udara, ditutup rapat, dan disimpan di tempat yang

kering dan sejuk.

Keberadaan minyak atsiri dalam tanaman

Minyak atsiri terkandung dalam berbagai organ dan jaringan tanaman,

seperti di dalam rambut kelenjar (pada famili Labiatae), sel-sel parenkim (pada

famili Piperaceae), saluran minyak vang disebut vittae (famili Umbelliferae),

rongga-rongga skizogen dan lisigen (pada famili Pinaceae dan Rutaceae), serta

terkandung di dalam semua jaringan (pada famili Coniferae). Pada bunga
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mawar, kandungan minyak atsiri terpusat pada mahkota bunga, pada kayu manis

(sinamon) banyak ditemui di kulit batang (korteks), pada famili Umbelliferae

banyak terdapat dalam perikarp buah, pada Menthae sp. terdapat dalam rambut

kelenjar batang dan daun, serta pada jeruk terdapat dalam kulit buah dan dalam

helai daun.

Metode Ekstrasi Minyak Atsiri

1. Metode destilasi

Dasar metode ini adalah memanfaatkan perbedaan titik didih. Di antara

metode-metode isolasi yang paling lazim dilakukan adalah metode destilasi.

Beberapa metode destilasi yang populer dilakukan di berbagai perusahaan

industri penyulingan minyak atsiri, ialah:

a) Metode destilasi kering (langsung dari bahannya tanpa menggunakan air)

Metode ini paling sesuai untuk bahan tanaman yang kering dan untuk

minyak yang tahan pemanasan (tidak mengalami perubahan bau dan

warna saat dipanaskan), misalnya oleoresin dan copaiba.

b) Destilasi air, meliputi destilasi air clan uap air dan distilasi uap air langsung

Metode ini dapat digunakan untuk bahan kering maupun bahan segar dan

terutama digunakan untuk minyak yang kebanyakan dapat rusak akibat

panas kering. Seluruh bahan dihaluskan kemudian dimasukkan ke dalam

bejana yang berbentuk mirip dandang (lihat Gambar 4). Dalam metodei

ini ada beberapa versi perlakuan :

1. Bahan tanaman langsung direbus dalam air.

2. Bahan tanaman langsung masuk air, tetapi tidak direbus, dari bawah

dialirkan uap air panas.

3. Bahan tanaman ditaruh di bejana bagian atas, sementara uap air

dihasilkan oleh air inendidih dari bawah dandang.

4. Bahan tanaman ditaruh dalam bejana tanpa air dan disemburkan uap

air dari luar bejana.
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Gambar 5. Skema umum unit penyulingan minyak atsiri

2. Metode penyarian dengan menggunakan pelarut penyari yang cocok

Dasar dari metode ini adalah adanya perbedaan kelarutan. Minyak atsiri

sangat mudah larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air. Metode

penyarian digunakan untuk minyak atsiri yang tidak tahan pemanasan, seperti

cendana. Kebanyakan metode ini dipilih karena kadar minyak dalam tanaman

sangat rendah. Bila dipisahkan dengan metode lain, minyaknya akan hilang

selama proses pemisahan. Pengambilan minvak atsiri menggunakan cara ini

diyakini sangat efektif karena sifat minyak atsiri yang larut sempurna di dalam

bahan pelarut organik nonpolar.

3. Metode pengepresan atau pemerasan.

Metode ini hanya bisa dilakukan terhadap simplisia yang mengandung

minyak atsiri dalam kadar yang cukup besar. Metode pemerasan/pengepresan

dilakukan terutama untuk minyak atsiri yang tidak stabil dan tidak tahan

pemanasan seperti minyak jeruk (citrus) dan minyak atsiri yang bau dan

warnanya berubah akibat pengaruh pelarut penyari.

4. Metode perlekatan bau dengan menggunakan media lilin (enfleurage)

Metode ini memanfaatkan aktivitas enzim yang diyakini masih terus aktif

selama sekitar 15 hari sejak bahan minyak atsiri dipanen. Metode ini
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digunakan karena diketahui ada beberapa jenis bunga yang setelah dipetik,

enzimnya masih menunjukkan kegiatan dalam menghasilkan minyak atsiri

sampai beberapa hari atau minggu, misalnya bunga melati, sehingga perlu

perlakuan yang tidak merusak aktivitas enzim tersebut secara langsung.

Caranya adalah dengan menaburkan bunga di hamparan lapisan lilin dalam

sebuah baki besar dan ditumpuk menjadi beberapa tumpukan baki yang

saling menutup rapat. Kemudian baki berlapis lilin tersebut dieramkan hingga

menyerap bau bunga sampai beberapa hari atau minggu. Bunga yang telah

habis masa kerja enzimnya diganti dengan bunga segar. Demikian

seterusnya hingga dihasilkan lilin yang berbau harum (disebut pomade).

Selanjutnya pomade dikerok dan diekstraksi menggunakan etanol.

5.2 Tujuan

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan mempelajari secara langsung teknik

penyulingan minyak atsiri

2. Mahasiswa dapat menganalisa usaha penyulingan minyak atsiri

5.3 Metode

Mahasiswa melakukan kuliah lapang (fieldtrip) ke home industri yang

bergerak di bidang penyulingan minyak atsiri tanaman nilam dan kenanga.

Mahasiswa melihat secara langsung proses penyulingan dan melakukan

wawancara dengan pemilik usaha.

5.4 Lembar kerja

Buatlah laporan tertulis tentang usaha ekstraksi minyak atsiri hasil kuliah

lapang yang meliputi:

- Latar belakang usaha

- Proses atau tahapan ekstraksi

- Analisis usaha
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VI. PERENCANAAN PEMBUATAN USAHA PRODUK HERBAL

(Nur Azizah, SP.MP)

6.1 Pendahuluan

Peningkatan permintaan biofarmaka lokal berjalan seiring dengan semakin

banyaknya jumlah industri jamu, farmasi dan kosmetika. Perkembangan jumlah

industri obat tradisional dan keanekaragaman produknya, dengan ciri khas ekologi

dan topografi masing-masing wilayah di Indonesia, terus meningkat sepanjang

tahun. Tahun 1992 jumlah Industri Obat Tradisional Indonesia berjumlah 449 buah

yang terdiri dari 429 buah Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) dan 20 buah

Industri Obat Tradisional (IOT). Pada tahun 1999 jumlah Industri Obat Tradisional

Indonesia telah meningkat menjadi 810 yang terdiri atas 833 buah IKOT dan 87

buah IOT (diperkirakan pada tahun 2002 ini sudah mencapai sekitar 1000 industri).

Industri sebanyak ini mampu menghasilkan perputaran dana sekitar Rp. 1.5 trilyun

per tahun. Peningkatan jumlah industri obat tradisional tersebut signifikan dengan

peningkatan total nilai jual produk obat asli Indonesia di dalam negeri, yang mana

95,5 milyar rupiah pada tahun 1991 meningkat hingga mencapai nilai 600 milyar

rupiah pada tahun 1999 (Bisnisfarmasi, 2007).

Namun jika dicermati, perkembangan obat alami di Indonesia atau obat asli

Indonesia belum dapat dikatakan maju dalam hal mutu, penguasaan pasar, dan

industrinya. Menurut Wahono (2005), terdapat dua faktor penyebab yaitu:

1. Faktor internal (domestik)

Faktor internal meliputi filosofi dasar pengembangan obat asli Indonesia belum

terbangun dan pola pengadaan bahan baku (agroindustri tanaman obat) yang

belum berkembang, sehingga potensi yang melimpah belum tergarap dengan

baik. Struktur industri obat tradisional Indonesia yang belum kuat dengan

kesenjangan cukup besar antara industri besar dan kecil juga menjadi salah

satu faktor kendala.

2. Faktor eksternal (pengaruh global)

Kendala eksternal meliputi pesatnya perkembangan industri herbal di berbagai

negara, baik Asia maupun Eropa, yang berakibat membanjirnya produk luar di

pasar lokal dengan mutu dan kemasan yang lebih baik.

Mencermati kondisi tersebut, Litbang Deptan (2005) menjelaskan program

yang dibutuhkan untuk pengembangan TO unggulan tersebut, ialah: (1)
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Penetapan wilayah pengembangan berdasarkan potensi, kesesuaian lahan dan

agroklimat, sumberdaya manusia dan potensi serapan pasar; (2) Peningkatan

produksi, mutu dan daya saing melalui: (a) penggunaan varietas unggul yang

ditanam di tempat yang sesuai dengan penerapan praktek pertanian yang baik

(GAP, Good Agricultural Practices) yang didasarkan atas SOP (Standard

Operational Procedures) untuk masing-masing komoditas, (b) Panen dan

pengolahan produk sesuai dengan GMP (Good Manufacturing Practices); (3)

Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia melalui: (a) pendidikan dan

pelatihan SDM yang terlibat dalam penyediaan bahan baku obat dan sistem

pelayanan kesehatan, (b) demplot teknologi produksi bahan tanaman; (4)

Pengembangan infrastruktur dan kelembagaan melalui: (a) pembangunan

sarana dan prasarana penunjang transportasi, telekomunikasi ke daerah sentra

produksi TO, (b) pengembangan kemitraan antara petani dengan industri dan

pemerintah; (5) Peningkatan pelayanan informasi, promosi dan pemasaran

melalui: (a) pengembangan website, publikasi di media masa dan forum-forum

terkait, (b) pembentukan jejaring kerja dan sistem informasi pasar; (6) Penyusunan

kebijakan perpajakan dan insentif investasi yang kondusif di sub sistem hulu

sampai hilir dalam agribisnis dan agroindustri berbasis TO melalui: (a) deregulasi

peraturan yang tidak sesuai, (b) menciptakan lingkungan usaha agribisnis dan

agroindustri yang kondusif; (7) Pembentukan data base TO yang valid sebagai

acuan dalam perencanaan program nasional pengembangan tanaman obat.

6.2 Tujuan

1. Mempelajari potensi usaha produk herbal (obat tradisional)

2. Mempelajari cara penyusunan perencanaan usaha produk herbal/ obat

tradisional (dari sektor hulu-hilir)

6.3 Metode

1. Tentukan usaha komoditi dari jenis tanaman obat, rempah, dan aromatik

berdasarkan peluang pasar lokal atau internasional (Informasi dapat

diperoleh melalui survey dan data sekunder: internet, majalah, dsb).

2. Tentukan sektor usaha yang akan dilakukan, apakah sektor hulu

(penyediaan bahan baku/budidaya) atau sektor hilir (pengolahan hasil

tanaman menjadi simplisia atau produk olahan)



35

Modul Praktikum Produksi Tanaman Obat dan Aromatik (PTOA)

3. Buat perencanaan usaha (dapat dilakukan dengan survey atau

perencanaan sendiri)

a. Nama perusahaan

b. Struktur organisasi

c. Bidang usaha

d. Hasil produk

e. Sasaran pasar

f. Analisis usaha
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