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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Asma dapat menyerang segala usia, mulai dari bayi, anak-anak, orang 

dewasa hingga lanjut usia, pria maupun wanita dan di semua etnik bangsa. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan antara 100-150 juta orang di 

dunua adalah penderita asma, dan angka ini diperkirakan bertambah 180 ribu 

orang setiap tahunnya. 

Walaupun belum ada angka yang resmi, dari penelitian di beberapa tempat, 

diperkirakan 2-5 %  penduduk Indonesia menderita asma, tinggi rendahnya angka 

kejadian ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor umur penderita, 

jenis kelamin, elergi, bangsa, keturunan, lingkungan dan faktor psikologi 

(Sinclair, 1990). 

Serangan asma dipicu oleh beberapa faktor, yaitu oleh debu rumah, stress, 

kelelahan, perubahan hidup, perubahan lingkungan, temperatur dan polusi udara. 

Tetapi pada umumnya serangan asma dimulai oleh kondisi elergi (debu rumah, 

tungau debu rumah, serbuk sari, hewan peliharaan, dan lain-lain). 

Dengan menghindari faktor-faktor pencetus serangan asma, maka serangan 

asma dapat dicegah. Tetapi jika asma tetap timbul, maka diperlukan pengobatan 

untuk mengobatinya (Roberts, 1981). 

Suatu terapi asma yang rasional dapat berdasarkan terapi kausal yaitu 

meliputi reaksi antigen-antibodi dan terapi simptomatik, yaitu mengurangi atau 

menghambat akibat reaksi antigen-antibodi seperti pembebasan mediator refleks 

kontriksi bronkhus (Mutschler, 1991). 



Di dalam kehidupan masyarakat, pemanfaatan tumbuhan obat sebagai obat 

tradisional sudah dikenal sejak lama, karena lebih aman dan tidak menimbulkan 

efek samping yang berarti. Masih jarang orang yang menggunakan obat 

tradisional untuk mengobati asma, karena penderita asma cenderung 

menggunakan obat sintetis yang memiliki efek samping cukup tinggi untuk 

menyembuhkan gangguan asma. Karena itu penggunaan tumbuhan obat untuk 

pengobatan asma perlu lebih ditingkatkan lagi. 

Asma bronkhial merupakan penyakit obstruktif saluran napas yang akut, 

terjadi pada bronkhus ukuran sedang dan bronkhiolus dengan diameter 1mm 

(Price, 1995). Dapat timbul sewaktu-waktu, yang terjadi akibat spasmus otot 

bronkhus, udem pada dinding bronkhus dan adanya hipersekresi sekret yang 

kental, dan dapat bolak-balik, baik secara spontan maupun dengan terapi.  

Pengobatan tradisional dengan menggunakan tumbuhan obat diharapkan 

mampu mengobati penyakit asma bronkhial. Dalam penulisan ini masalah 

difokuskan pada macam-macam tumbuhan obat yang mampu mengobati asma 

bronkhial. 

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui berbagai 

macam tumbuhan obat sebagai ramuan tradisional yang dapat digunakan untuk 

mengobati asma bronkhial. Dengan tulisan ini diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat mengenai asma bronkhial dan pengobatannya 

dengan menggunakan tumbuhan obat. 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Asma Bronkhial 

Asma bronkhial merupakan penyakit obstruktif saluran napas yang akut, 

terjadi pada bronkhus ukuran sedang dan bronkhiolus dengan diameter 1 mm 

(Price, 1995). Dapat timbul sewaktu-waktu, yang terjadi akibat spasmus otot 

bronkhus, udem pada dinding bronkhus dan adanya hipersekresi sekret yang 

kental, dan dapat bolak-balik, baik secara spontan maupun dengan terapi. 

Kelainan dasarnya tampaknya suatu perubahan status imunologis si penderita 

(Amin, 1989). 

Yang utama secara klinis pada asma bronkhial adalah kesulitan pernapasan 

yang parah dengan kurangnya oksigen dalam jaringan. Akibat spsmus otot polos 

bronkhioli dan bronkhus kecil dan akibat adanya lendir yang kental dalam lumen 

bronkhus yang menyempit ini, akan terjadi ekspirasi yang sulit dang berdengik 

serta diperlambat (Chaitow, 1993). 

Pasien akan menahan tulang belikat dan tulang selangka dengan menaikkan 

lengan supaya otot pernapasan dapat dibantu. Serangan dapat berlangsung 

beberapa menit tetapi juga berjam-jam atau berhari-hari dalam bentuk status 

asmatikus yang membahayakan jiwa. Serangan umumnya diakhiri dengan batuk 

yang hebat dan keluarnya dahak yang kental dan bening (Mutschler, 1991). 

 

2.1.1 Klasifikasi Asma Bronkhial 

Secara etiologis asma bronkhial dibagi dalam 3 tipe : 



1. Asma Bronkhial tipe non atopi (intrinsik). 

Asma jenis ini cenderung timbul setelah masa kanak-kanak. Individu 

dengan asma intrinsik ini tidak memiliki alergen yang khas dan nyata yang 

mengakibatkan alergi. Faktor-faktor spesifik seperti flu biasa, latihan fisik, atau 

emosi dapat memicu serangan asma (Chaitow, 1993). Asma intrinsik ini lebih 

sering timbul sesudah usia 40 tahun, dengan serangan yang timbul sesudah 

infeksi sinus hidung atau pada percabangan trakeobronkhial (Price, 1995). 

Serangan ketika timbul cenderung berlangsung untuk waktu yang lama, dan 

seringkali lebih serius dan tak jarang berkelanjutan menjadi bronkhitis kronik dan 

kadang-kadang emfisema. Sifat-sifat asma intrinsik pada umumnya adalah : 

• Serangan timbul setelah dewasa. 

• Pada keluarga tidak ada yang menderita asma. 

• Penyakit infeksi sering menimbulkan serangan. 

• Adanya hubungan dengan pekerjaan/beban fisik. 

• Rangsangan/stimuli psikis mempunyai peran untuk menimbulkan serangan 

reaksi asma. 

• Perubahan-perubahan cuac atau lingkungan yang non spesifik merupakan 

keadaan yang peka bagi penderita (Amin, 1989). 

2. Asma Bronkhial tipe atopi (ekstrinsik). 

Individu yang pertama kali didiagnosa menderita asma pada masa kanak-

kanak, cenderung menderita asma yang disebut asma atopi, alergi atau ekstrinsik. 

Atopi merupakan sifat keturunan, yang membuat individu lebih sensitif terhadap 

alergen, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil, dapat mengakibatkan serangan 

asma (Chaitow, 1993). Pada golongan ini, keluhan ada hubungannya dengan 



paparan (exposure) terhadap alergen lingkungan yang spesifik. Kepekaan ini 

biasanya dapat ditimbulkan dengan uji kulit atau provokasi bronkhial. Asma 

ekstrinsik memiliki sifat-sifat : 

• Timbul sejak kanak-kanak. 

• Pada famili ada yang menderita asma. 

• Adanya eksim pada waktu bayi. 

• Sering menderita rinitis. 

• Di Inggris jelas penyebabnya house dust mite, di USA, tepung sari bunga 

rumput (Amin, 1989). 

3. Asma Bronkhial campuran (mixed). 

Pada golongan ini, keluhan diperberat baik oleh faktor-faktor intrinsik 

maupun ekstrinsik. Kebanyakan pasien dengan asma intrinsik akan berlanjut 

menjadi bentuk campuran (Amin, 1989). 

 

2.1.2 Pencetus Serangan Asma Bronkhial 

Terdapat dua keadaan yang menjadi syarat terjadinya serangan asma. 

Pertama, adanya kepekaan yang berlebihan (hipersensitif) pada saluran napas. 

Kedua, adanya rangsangan yang cukup kuat terhadap saluran napas yang peka 

tadi. Rangsangan yang cukup kuat inilah yang dapat mencetus terjadinya serangan 

asma (Sundaru, 1987). Faktor-faktor pencetus asma tersebut adalah : 

1. Alergen. 

Alergen adalah bahan yang ada dalam lingkungan sehari-hari yang dapat 

menimbulkan alergi. Contohnya adalah : 

 



a. Hewan peliharaan 

Bulu dari hewan peliharaan dapat menimbulkan alergi seperti pada asma 

(Roberts, 1981). 

b. Jamur. 

Bagian jamur yang dapat menyebabkan alergi adalah sporanya, yang bila 

terhirup dapat menimbulkan alergi (Tjen, 1991). 

c. Tepung sari. 

Tepung sari yang dihasilkan oleh tanaman seperti rumput, padi dan jagung 

dapat menimbulkan alergi mata, hidung dan asma pada penderita yang sensitif 

(Roberts, 1981). 

d. Tungau debu rumah. 

Tungau ini terdapat dalam debu rumah, terutama di daerah yang lembap. 

Berkembang biak dengan cepat terutama di kamar tidur. Makanannya adalah 

serpihan kulit manusia yang terlepas sewaktu tidur. 

2. Polusi udara 

Asap yang berasal dari dapur, pembakaran sampah/kayu bakar, polusi jalanan 

(asap kendaraan bermotor) dapat merangsang dan menyempitkan saluran 

napas yang hipersensitif. Pendirian pabrik-pabrik yang mengeluarkan hasil 

sampingan berupa debu, uap, atau asap yang tidak terkendali dapat 

mengganggu penduduk di sekelilingnya. Penderita asma sangat peka terhadap 

polusi tersebut, terutama terhadap asap yang mengandung sulfur dioksida dan 

oksida fotokemikal. 

 

 



3. Infeksi. 

Infeksi saluran napas atas (seperti influensa) terutama infeksi yang disebabkan 

oleh virus merupakan pencetus asma tersering. 

4. Rokok 

Asap rokok yang mengandung berbagai bahan kimia dapat merangsang 

bahkan merusak selaput lendir saluran napas sehingga menimbulkan 

kerentanan yang ada. 

5. Kecapaian/keletihan. 

Kecapaian yang diakibatkan oleh olah raga sering pula mencetuskan serangan 

asma. Lari cepat paling mudah menimbulkan asma, kemudian bersepeda, 

sedangkan renang dan jalan kaki paling kecil resikonya. Serangan biasanya 

terjadi segera setelah selesai olah raga, lamanya di antara 10-60 menit, dan 

jarang serangan timbul beberapa jam setelah olah raga. 

6. Lingkungan kerja 

Diperkirakan 2-15% penderita asma, pencetusnya adalah lingkungan kerja. Di 

tempat kerja biasanya banyak uap, fume, debu, bau-bauan yang semuanya 

dapat mencetuskan serangan asma. Keluhan biasanya terjadi setelah penderita 

berkontak (terpapar) dengan zat-zat tadi, teta[I ada kalanya gejala baru timbul 

setelah 6-12 jam terpapar. Sehingga bila penderita bekerja di pagi hari, gejala 

baru timbul sore atau malam hari. Di bawah ini merupakan contoh zat-zat 

yang ada di tempat pekerjaan yang dapat mencetuskan asma. 

 

 

 



Tabel 1. Berbagai zat yang dapat mencetuska asma (Sundaru, 1987). 

Pencetus Lokasi 

� Bulu dan serpih kulit binatang 

� Enzim bakteri subtilis 

� Debu kopi dan teh 

� Debu kapas 

� Toluen diisosianat (TDI) 

� Debu gandum dan padi-padian 

 

� Amoniak, sulfur dioksida, asam 
klorida, klorin 

� Garam platina 

� laboratorium hewan dan peternakan 

� industri detergen 

� pengolahan kopi dan teh 

� industri tekstil 

� industri plastik 

� pabrik roti dan bongkar muat di 
gudang gandum atau padi-padian 

� industri kimia dan perminyakan 

 

� pemurnian platina 
 

7. Obat-obatan. 

Obat yang termasuk pencetus serangan asma adalah golongan beta-blocker. 

Golongan obat tersebut sering dipakai untuk pengobatan penyakit jantung 

koroner dan darah tinggi. Aspirin atau bahan-bahan antiinflamasi nonsteroid 

lain seperti indometasin, asam mefenamat, ibuprofen, fenoprofin, asam 

flufenamat, naproksin, dan propoksifen dapat mencetuskan serangan asma 

(Thorn, 1986). 

8. Tekanan jiwa. 

Tekanan jiwa bukan penyebab asma tetapi pencetus asma. Selain dapat 

mencetuskan serangan asma juga memperberat serangan asma yang sudah 

ada. Di samping gejala asma yang timbul harus segera diobati, penderita asma 

yang mengalami tekanan jiwa juga perlu mendapat nasihat untuk 

menyelesaikan masalah pribadinya (Sundaru, 1987). 

  

 



2.1.3 Patogenesa Asma Bronkhial 

Sifat khas pada asma bronkhial adalah penyempitan atau obstruksi 

proksimal dari bronkhus kecil pada tahap inspirasi dan ekspirasi. Penyempitan 

atau obstruksi ini disebabkan oleh : 

a. Spasme otot polos bronkhus 

b. Edema mukosa bronkhus 

c. Sekresi kelenjar bronkhus meningkat 

Terjadinya kontraksi otot polos tersebut karena lepasnya macam-macam 

mediator dari sel mast atau basofil akibat adanya alergen atau antigen (Ag) yang 

telah terikat oleh imunogobin E (IgE) yang menancap pada permukaan sel mast 

atau basofil tersebut. 

Mediator-meddiator tersebut yaitu histamin, slow reacting substances of 

anaphylaxis (SRS-A), eosinophyl chemotactic factor of anaphylaxis (ECF-A), 

Platelet Activating (PAF), Prostaglandin, bradikynin, arisulfatase B, proteoglycan 

(heparin). 

Salah satu di antara mediator-mediator tersebut menyebabkan siklik AMP 

pada messenger sel otot menurun dan siklik GMP meningkat. Pada dasarnya 

penurunan siklus adenosin monofosfat dan peningkatan siklus guanidin 

monofosfat inilah yang menyebabkan tonus otot polos pada bronkhus naik dengan 

akibat suatu konstriksi yang menyebabkan saluran napas menyempit yang dikenal 

sebagai bronkhus obstruksi. 

Setelah terjadinya obstruksi, baru disusul sembabnya mukosa, keluarnya 

sekrit bronkhus. Adanya keadaan konstriksi, sembab, sekrit tersebut menyebabkan 

sesak napas. Sebagai akibat ialah tekanan partial oksigen alveoli menurun, dengan 



demikian oksigen pada peredaran darah menurun menjadi hipoksemia. Sebaliknya 

CO2 mengalami retensi pada alveoli sehingga kadar CO2 dalam peredaran darah 

meningkat yang memberikan rangsangan pada pusat pernapasan sehingga terjadi 

hiperventilasi (Amin, 1989). 

 
Tabel 2. Mediator primer reaksi hipersensitifitas jenis segera di dalam jaringan 

manusia (Thorn, 1986) 
 

Mediator Sifat Struktur Fungsi-fungsi lain 

� Histamin 
 
 
 
 
 
 
 
� Heparin 
 
 
� Triptase 
 
� β-Heksosaminidase 
 
� β-Glukuronidase 
 
� Arilsulfatase 
 
� Faktor eosinofilotaktik 

(ECF) 
 
 
� Faktor kemotaktik 

neutrofil BM tinggi 

� β- imidazoletilamin 
 
 
 
 
 
 
 
� Proteoglikan 
 
 
� Protease neutral 
 
� Hidrolase asam 
 
� Hidrolase asam 
 
� Hidrolase asam 
 
� Ala (val)-Gly-Ser-Glu; 

peptida asam; 
polipeptida asam 

 
� Makromolekul neutral 

� Kontraksi saluran 
pernapasan (H1); 
meningkatkan 
permeabilitas venula 
(H1 dan H2); 
menurunkan regulasi 
fungsi sel radang H2 

 
� Antikoagulan: anti 

komplemen 
 
 
 
� Eksoglikosidase 
 
� Eksoglikosidase 
 
� Eksosulfatase 
 
� Deaktivasi eosinofil, 

meningkatkan fungsi 
reseptor C3b eosinofil 

 
� Deaktivasi neutrofil 

 

Mediator-mediator tersebut sangat poten dan berlangsung lama. Adana SRS-

A yang dapat menyebabkan penyempitan, terutama yang menimbulkan terjadinya 

edema mukosa bronkhus (Amin, 1989). 

 



2.1.4 Gambaran Klinik Asma Bronkhial 

Keluhan yang sering dialami oleh penderita asma adalah napas berbunyi, 

sesak napas, dan batuk. Keadaan umumnya adalah : 

• Komposmentis 

• Cemas atau gelisah atau panik atau berkeringat 

• Tekanan darah meningkat 

• Nadi meningkat 

• Pulsus paradoksus : peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 10 mm Hg 

pada waktu inspirasi 

• Frekuensi pernapasan meningkat 

• Sianosis 

• Otot-otot pernapasan bantu hipertropi 

• Pada paru-paru terdapat ekspirium yang memanjang dan wheezing (Amin, 

1989). 

 

2.1.5 Diagnosa Asma Bronkhial 

Diagnosa pada penderita asma didasarkan atas : 

• Gambaran klinis yang khas 

• Tanda-tanda adanya reaksi alergi, misalnya identifikasi alergen, uji kulit, uji 

provokasi. 

Umumnya diagnosis asma pada penderita dilakukan beberapa tahap, yaitu : 

1. Wawancara 

Wawancara antara dokter dengan penderita atau keluarganya merupakan 

bagian yang amat penting dalam membuat diagnosis penyakit asma. Pada 



asma, wawancara menyangkut identitas penderita, pekerjaan, keterangan 

tentang frekuensi serangan, beratnya asma serta saat timbulnya serangan, 

faktor-faktor yang dapat mencetuskan serangan asma, usaha-usaha yang telah 

dilakukan penderita untuk mengatasi faktor pencetus tadi, riwayat asma dan 

alergi pada keluarga, lingkungan sekitar rumah, riwayat pengobatan yang telah 

lalu, seperti macam obat, pemakaian, efek samping serta hasil pengobatan. 

Jika pengobatan tersebut tidak berhasil, dokter akan mencari penyebab 

kegagalannya. 

Juga ditanyakan penyakit lain yang diderita selain asma. Hal tersebut perlu 

diketahui agar pengobatan yang diberikan untuk asma tidak bertentangan atau 

membahayakan bila diberikan bersama dengan obat untuk penyakit lain.  

2. Pemeriksaan penunjang 

a. Pemeriksaan spirometri 

Pemeriksaan spirometri atau tes fungsi paru bertujuan untuk menunjukkan 

adanya penyempitan saluran napas dan menilai beratnya penyempitan tersebut 

dan juga menilai hasil pengobatan. Caranya yaitu penderita menghirup udara 

sebanyak-banyaknya lalu meniupkan udara dengan cepat sampai habis ke 

dalam alat spirometer. Tanda yang khas pada asma yaitu penyempitan saluran 

napas dapat kembali normal dengan bantuan obat antiasma atau kadang-

kadang spontan tanpa obat. 

b. Pemeriksaan rontgen 

Tujuan pemeriksaan rontgen pada asma ialah untuk melihat adanya penyakit 

paru lain seperti tuberkulosis atau komplikasi asma, seperti infeksi paru atau 

pecahnya alveoli (pneumotorak). Pemeriksaan rontgen hanya dikerjakan satu 



kali, dan akan diulang bila terdapat kecurigaan adanya penyakit lain atau 

komplikasi dari asma (Sundaru, 1987) 

c. Pemeriksaan darah 

Pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan jumlah eosinofil. Eosinofilia 

(lebih dari 1000/mm2) sering ditemukan pada asma atopik maupun non atopik. 

Peningkatan lebih tinggi lagi dapat menimbulkan kecurigaan terhadap 

eosinofilia pulmonal atau vaskulitis (Stark, 1990) 

Dilakukan juga analisis gas darah untuk menunjukkan berat ringannya suatu 

serangan asma. Yang diukur antara lain tekanan oksigen, tekanan 

karbondioksida dan keasaman darah. Pada asma yang berat, tekanan oksigen 

akan menurun. Bila lebih berat lagi, tekanan oksigen menurun, tekanan 

karbondioksida meninggi dan darah menjadi asam (Sundaru, 1987). 

d. Pemeriksaan tes kulit 

Pemeriksaan tes kulit bertujuan untuk menentukan alergen sebagai pencetus 

serangan asma. Terdapat tiga macam tes kulit yaitu : 

• Tes gores 

Kulit digores dengan jarum halus kemudian ditetesi dengan larutan alergen. 

• Tes intrakutan 

Sejumlah kecil larutan alergen disuntukan dibawah kulit (Sundaru, 1987). 

• Tes tusuk 

Kulit lengan yang akan dites dibersihkan dengan alkohol lalu diberi tanda, lalu 

diteteskan sejumlah kecil alergen. Selanjutnya dokter akan menusuk kulit 

yang mengandung alergen tadi dengan jarum kecil yang steril lalu alergen 

yang tersisa di kulit dibersihkan dengan kertas pembersih. Sekitar 15-20 menit 



kemudian dokter membaca hasil tes. Jika penderita mengalami alergi, pada 

tempat suntikan tadi akan terlihat kemerahan, rasanya gatal. Tes dikatakan 

negatif bila kulit tidak menunjukkan reaksi alergi yang berupa kemerahan 

(Tjen, 1991). 

e. Tes provokasi bronkhial 

Pemeriksaan provokasi bronkhial dilakukan jika diagnosis asma belum dapat 

dipastikan. Dilakukan provokasi dengan zat kima seperti histamin, metakolin 

atau hawa dingin atau kegiatan jasmani seperti berlari cepat. Dalam beberapa 

menit saluran napas penderita asma yang normal akan menyempit (Sundaru, 

1987). 

 

2.2  Antiasmatika 

Suatu terapi asma yang rasional dapat berdasarkan terapi kausal yaitu 

meliputi reaksi antigen-antibodi dan terapi simptomatik, yaitu mengurangi atau 

menghambat akibat reaksi antigen-antibodi seperti pembebasan mediator refleks 

kontriksi bronkhus (Mutschler, 1991). 

 

2.2.1 Terapi kausal 

Terapi kausal dilakukan dengan cara : 

• Menjauhkan alergen 

• Desensibilasasi atau hiposensibilisasi 

Menjauhi alergen hanya dapat dilakukan dalam waktu terbatas, misalnya 

dengan tinggal dipegunungan atau di tepi pantai. Pada desensibilisasi atau 

hiposensibilisasi sebagai terapi kausal kedua, tujuannya adalah membuat penderita 



tidak peka terhadap alergen dan terapi ini hanya bermanfaat pada asma yang 

disebabkan oleh alergi (Mutschler, 1991). 

 

2.2.2 Terapi simptomatik 

Terapi simptomatik asma bronkhus dapat dilakukan dengan cara : 

• Blokade pembebasan mediator 

• Menangani spasmus bronkhus 

• Penanganan antiflogistik 

• Memperbaiki pengeluaran riak (Mutschler, 1991). 

 

2.3 Tanaman-tanaman Obat untuk Asma Bronkial 

2.3.1 Asam (Tamarandus indica) 

a. Famili 

Fabaceae. 

b. Nama daerah 

Sumatra : bak mee (Aceh), acam lagi (Gayo), asam jawa (Minang). 

Jawa : tangkal aseum (Sunda), wit asem (Jawa). 

c. Uraian tanaman 

Tumbuh di dataran rendah yang memiliki musim kemarau sangat jelas. Berupa 

pohon besar, tingginya 10-25 m. Batangnya kokoh, kuat, bercabang banyak 

dan rimbun. Daun berseling, majemuk menyirip genap dengan 10-15 pasang 

anak daun berbentuk memanjang sampai bangun garis. Tepi daun rata, ujung 

daun tumpul dengan bagian pangkal membulat. Tulang daun menyirip 



dilengkapi anak daun tipis dan halus, serta sisi bawah daun berwarna hijau 

kebiruan. 

Bunganya majemuk, berbentuk tandan hampir menyerupai bulir, berwarna 

kuning, berkelamin dua, dan tumbuh di ketiak daun. Tabung mahkota 

berwarna hijau dengan tinggi sekitar 0,5 cm, bertajuk memanjang, lancip dan 

berwarna kuning. Bakal buah di atas tangkai menyatu dengan tabung kelopak. 

Buahnya polong bertangkai tebal, memanjang berbentuk garis, diantara biji-

bijinya bersekat, daging buahnya  berwarna coklat suram. Daging buah lunak, 

rasa masam. Biji berbentuk segitiga sampai segiempat, coklat kehitaman dan 

keras. Perbanyakan tanaman dapat dilakukan secara vegetatif, menggunakan 

stek akar dan generatif menggunakan biji dari buah yang telah masak. 

d. Kandungan kimia 

Daging buahnya mengandung asam tartrat, asam malat, asam sitrat, asam 

suksinat, asam asetat, pektin dan gula invert. Daunnya mengandung flavonoid. 

e. Bagian yang digunakan 

Kulit kayu (Wijayakususma,1998). 

 

2.3.2 Bawang putih (Allium sativum) 

a. Famili 

Amaryllidaceae (liliaceae) 

b. Nama simplisia 

Alii bulbus, umbi lapis bawang putih. 

 

 



c. Uraian tanaman 

Herba semusim, batang semu, warna hijau. Daun tunggal berupa roset akar, 

bentuk lanset, ujung runcing, warna hijau. Umbi tebal dan berdaging 

membentuk umbi lapis. Perbungaan berbentuk payung, berwarna putih. 

d. Sifat kimiawi dan efek farmakologis 

Menghangatkan dan tajam, diaforetik, ekspektoran, spasmolitik, antielmentik, 

antiseptik, antikoagulan, antihistamin dan bakteriostatik. 

e. Kandungan kimia 

Minyak atsiri, alil sulfida, aliin, alisin, enzim alinasa, tioglikosida (skordinin), 

vitamin A dan B, hormon kelamin. 

f. Bagian yang digunakan 

Umbi lapis (Soedibyo, 1998). 

 

2.3.3 Bunga Kenop (Gomphrena globosa) 

a. Famili 

Amaranthaceae 

b. Nama daerah 

Indonesia : bunga kenop, kembang puter, ratna pakaja. Jawa : adas-adasan, 

gumdul. Gorontalo : taiman tulu. 

c. Uraian tanaman 

Herba tahunan, tinggi 60 cm atau lebih, berambut. Ditanam di halaman 

sebagai tanaman hias atau tumbuh liar di ladang-ladang yang cukup mendapat 

sinar matahari sampai 1400 m di atas permukaan laut. Berasal dari Amerika 

dan Asia. 



Batang hijau kemerahan, berambut, membesar pada ruas percabangan. Daun 

duduk berhadapan, bertangkai, bentuk daun bulat telur sungsang sampai 

memanjang dengan panjang 5-10 cm, lebar 2-5 cm, ujungmeruncing, warna 

hijau, berambut kasar di bagian atas dan halus di bagian bawah. Warna rambut 

putih. Bunga berbentuk bonggol, warna merah tua keungu-unguan, seperti 

bola (ada yang berwarna putih). 

d. Sifat kimiawi dan efek farmakologis 

Rasa manis, netral, antibatuk, menghilangkan sesak (antiasma), pengobatan 

radang mata. 

e. Kandungan kimia 

Gomphresin I-IV. 

f. Bagian yang digunakan  

Bunga, untuk pengobatan asma digunakan seluruh tanaman, segar atau 

dikeringkan. 

g. Cara penggunaan 

Sepuluh kuntum bunga direbus, ditambah arak kuning, diminum secara rutin 

sebanyak tiga kali sehari (Wijayakusuma, 1998) 

 

2.3.4 Cermai (Phyllantus acidus) 

a. Famili 

Euphorbiaceae. 

b. Nama daerah 

Sumatra : ceremoi (Aceh), cerme (Gayo), camin-camin (Minang).  

Jawa : kemalakian (Sunda), adal-adal, pencahar, ceraken (Jawa). 



c. Nama simplisia 

Ciccae acidae folium, daun cermai. 

d. Uraian tanaman 

Tumbuh di dataran rendah terutama di daerah pantai yang beriklim panas. 

Berupa pohon kecil atau sedang tinggi mencapai 10 m. Batang tegak, sedikit 

bercabang. Daun majemuk menyirip, anak daun berbentuk lanset atau jorong, 

berhadapan, dan bertangkai pendek. Bunga berupa bunga majemuk yang 

tersusun berbentuk tandan pada batang pokok atau cabang dengan warna 

bunga kemerahan. Buahnya mirip buah buni, sebesar kelereng, beringgit, dan 

warna buah hijau kekuningan. Perbanyakan tanaman dengan biji. 

e. Efek farmakologis 

Akar memiliki efek purgatif, emetik. Biji memiliki efek purgatif. 

f. Kandungan kimia 

Akarnya mengandung zat samak, asam gallus, dan saponin. Daunnya 

mengandung saponin, flavonoida, dan tanin. 

g. Bagian yang digunakan 

Akar, biji. Untuk pengobatan asma digunakan daun (Wijayakusuma, 1998). 

 

2.3.5 Brojo lintang (Belamcanda chinensis) 

a. Famili 

Iridaceae. 

b. Nama simplisia 

Belamcandae chinensis radix, akar brojo lintang. 

 



c. Uraian tanaman 

Tanaman semak, tinggi 1-2 m. Batang tegak, masif, pipih, berbuku-buku, 

halus, warna kuning kehijauan. Daun tunggal menutupi batang, bentuk lanset, 

tepi rata, ujung runcing, pangkal terbelah, pertulangan sejajar, panjang 50-60 

cm, lebar 2-4 cm, warna hijau kebiruan. Bunga majemuk, berkelamin dua, di 

ujung batang, mahkota berbentuk bintang segienam, warna jingga. 

d. Sifat kimiawi dan efek farmakologis 

Pahit, mendinginkan dan agak beracun. Antiinflamasi, antipiretik, 

ekspektoran, stomakik dan purgatif. 

e. Kandungan kimia 

Glikosida sekanin, belamkandin, iridin. 

f. Bagian yang digunakan 

Akar (Soedibyo, 1998) 

 

2.3.6 Cendana (Santalum album) 

a. Famili 

Santalaceae 

b. Nama simplisia 

Santali lignum (kayu cendana), santali oleum (minyak cendana). 

c. Uraian tanaman 

Tumbuhan berupa pohon, tinggi antara 12 – 15 m. Kulit berkayu kasar, 

berwarna kelabu. Daun mudah gugur. Tumbuh ditanaman yang panas dan 

kering, di tanah yang banyak kapurnya. 

 



d. Efek farmakologis 

Antipiretik, analgesik, karminatif, stomatik dan diuretik. 

e. Kandungan kimia 

Kayu : minyak atsiri, hars dan zat samak. Minyak : santalol (seskuiterpen 

alkohol), santalen (seskuiterpen), santen, santenon, santalal, santalon, 

isovalerialdehida. 

f. Bagian yang digunakan 

Kayu (Soedibyo, 1998) 

 

2.3.7 Daun jinten (Coleus amboinicus) 

a. Famili 

Labiatae (lamiaceae) 

b. Nama daerah 

Sumatera : bangun-bangun, daun jinten, daun hati-hati, sukan, tramur. Jawa : 

ajeran, acerang (Sunda), daun jinten, daun kucing (Jawa), daun kambing. 

c. Nama simplisia 

Plectranthi amboinicus folium (daun jinten). 

d. Uraian tanaman 

Daun jinten diperkirakan berasal dari India, tersebar di kawasan tropika dan 

pantropika. Tumbah liar di pegunungan atau di tempat-tempat lainnya, kadang 

ditanam di halaman dan di kebun, pada tempat-tempat yang sedikit terlindung 

dan dapat ditemukan dari dataran rendah sampai 1100 m di atas permukaan 

laut. 



Terna tahunan, lunak, pangkalnya seringkali agak seperti kayu, menaik, tinggi 

sampai 1 m, beruas-ruas, ruas yang menyentuh tanah akan keluar akar, barang 

muda berambut kasar, warnanya hijau pucat. 

Daun tunggal, tebal berdaging, letak berhadapan, bertangkai, bentuknya bulat 

telur agak bundar atau berbentuk ginjal, ujung runcing, pangkal membulat, 

tepi bergerigi samapai beringgit kecuali bagian pangkalnya, permukaan 

berambut jarang sampai tebal seperti buludru warnanya putih, tulang menyirip 

dan bercabang-cabang serta menonjol sehingga tampak seperti jala, panjang 

daun 5-7 cm, lebar 4-6 cm, warnanya hijau muda, bila diremas daunnya 

harum. 

Perhubungan majemuk berupa tandan yang panjangnya 20 cm, keluar di ujung 

cabang dan di ketiak daun, warnanya biru keunguan. 

Bijinya keras, bentuknya gepeng, warnanya coklat muda. Perbanyakan dengan 

stek batang dan biji. 

e. Sifat kimia dan efek farmakologis 

Baunya harum, rasa agak pedas, agak asam, getir dan membuat rasa tebal di 

lidah. Karminatif, laktogoga, menghilangkan rasa sakit, penurun panas dan 

antiseptik. 

f. Kandungan kimia 

Daunnya mengandung kalium dan minyak atsiri 0,2 % mengandung karvakrol 

serta isoprofil-o-kresol, fenol, sineol. 

g. Bagian yang digunakan 

Daun atau seluruh herba. 

 



h. Cara penggunaan 

Sepuluh lembar daun segar dicuci bersih lalu dibilas dengan air matang, 

ditumbuk sampai seperti bubur lalu diperas dan disaring. Air perasannya 

ditambahkan beberapa tetes minyak wijen, lalu diminum (Wijayakusuma, 

1998). 

 

2.3.8 Daruju (Acanthus ilicifolius) 

a. Famili 

Acanthaceae. 

b. Nama daerah 

Daruju (Jawa), jeruju (Melayu). 

c. Nama asing 

Sea holy. 

d. Uraian tanaman 

Tumbuh liar di daerah pantai, tepi sungai dan tempat-tempat lain yang 

tanahnya berlumpur dan berair payau, semak berbatang basah dan berumpun 

banyak. Tumbuh tegak dengan tinggi 0,5-2 m. 

Batang silindris, agak lemas, berwarna kecoklatan. Daun tunggal, bertangkai 

pendek, helaian daun bentuk lanset memanjang dengan pangkal dan ujung 

runcing, tepi berlekuk berbagi dengan ujung-ujungnya, berduri tempel, 

panjang 9-30 cm, lebar 4-12 cm. Bunga dalam butir yang panjangnya 6-30 cm, 

warnanya putih atau biru. Buahnya buah kotak, berbiji, bentuknya seperti 

ginjal. 

 



e. Sifat kimiawi dan efek farmakologis 

Mempunyai rasa pahit, dingin, anti radang dan mempermudah pengeluaran 

dahak (ekspektoran). 

f. Kandungan kimia 

Flavone, asam amino. 

g. Bagian yang digunakan 

Terutama akar kering digunakan untuk pengobatan asma, diiris tipis-tipis, 

daun dan biji juga dapat digunakan sebagai obat. 

h. Cara penggunaan 

30-60 gram akar kering, digodok, diminum, atau ditim dengan daging 

(Wijayakusuma, 1998). 

 

2.3.9 Jamur kayu (Ganoderma lucidum) 

a. Famili 

Polyporaceae. 

b Nama daerah 

Supa sinduk (Sunda). 

c Nama asing 

Ling-zhi. 

d Uraian tanaman 

Tumbuhan saprofit pada batang kayu yang lapuk, tumbuh liar dan kadang 

dibudidayakan. Badan buah bertangkai panjang yang tumbuh lurus ke atas, 

topi dari badan buahnya menempel pada tangkai tersebut, bangun setengah 

lingkaran dan tumbuh mendatar. Badan buah menunjukkan lingkaran-



lingkaran yang merupakan batas periode pertumbuhan, tepi berombak atau 

berlekuk, sisi atas dengan lipatan-lipatan radier, warnanya coklat merah 

keunguan, mengkilat seperti lak. Berumur beberapa tahun dengan tiap-tiap 

kali membentuk lapisan-lapisan himenofora baru. 

e Sifat kimiawi dan efek farmakologis 

Rasanya manis, sedikit pahit, hangat, tidak beracun. Menguatkan dan 

meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah penyakit jantung, aphrodisiak, 

menambah nafsu makan (stomakik), penenang (sedatif), obat batuk (antitusif), 

dan menghilangkan sesak nafas (anti-asmatik). 

f Kandungan kimia 

Ergosterol, kumarin, fungal lysozome, asam protease, protein yang larut dalam 

air, asam amino, polipeptida, dan sakarida, serta beberapa macam mineral 

seperti natrium, kalsium, seng,kobal dan mangan. 

g Bagian yang digunakan 

Badan buah. Setelah dikumpulkan, dicuci lalu dijemur (Wijayakusuma, 1998). 

 

2.3.10 Kayu Manis (Cinnamomum burmanii) 

a. Famili 

Lauraceae 

b. Nama daerah 

Sumatra : holim, holim manis, kayu manis. Jawa : kasingar, kecingar, 

cingar, onte, kuninggu, puundinga. 

c. Nama asing 

Cinnamon tree 



d. Uraian tanaman 

Pohon, tinggi mencapai 5-15 m, kulit pohon berwarna abu-abu tua, berbau 

khas, kayunya berwarna merah coklat muda. Kayu manis tumbuh liar di hutan 

dengan ketinggian 0-2000 m dpl., tetapi tumbuh baik juga di tanah yang 

subur, gembur agak berpasir dan kaya bahan organik, dengan ketinggian 500-

1500 m di atas permukaan laut. 

Daun tunggal, kaku seperti kulit, letak berseling, panjang tangkai daun 0,5-1,5 

cm, tulang daun tumbuh melengkung, bentuk daun elips memanjang, panjang 

4-14 cm, lebar 1,5-6 cm, ujung runcing, tepi rata, permukaan atas licin, 

warnanya hijau, permukaan bawah bertepung, warnanya keabu-abuan. Daun 

muda berwarna merah pucat, tetapi ada varietas lain yang berwarna hijau 

ungu. Bunga kecil, berwarna hijau putih, berkumpul dalam rangkaian berupa 

malai, panjang tangkai 4-12 mm, berambut halus, keluar dari ketiak daun atau 

ujung percabangan. Buahnya buah buni, bulat memanjang, panjang sekitar 1 

cm, warnanya merah. Perbanyakan dengan biji atau tunas berakar. 

e. Sifat kimiawi dan efek farmakologis 

Pedas, sedikit manis, hangat, wangi, peluruh kentut (karminatif), peluruh 

keringat (diaforetik), antirematik, meningkatkan nafsu makan (stomakik), 

menghilangkan rasa sakit (analgesik). 

f. Kandungan kimia 

Minyak atsiri, eugenol, satrole, cinnamaldehyde, tanin, kalsium oksalat, 

damar, zat penyamak. 

 

 



g. Bagian yang digunakan 

Daun akar, untuk pengobatan asma digunakan kulit batang. Untuk 

penyimpanan, kulit batang dijemur dengan menggunakan pelindung. 

h. Cara penggunaan 

6-10 gram kulit batang digodok atau 1,5-3 gram kulit batang dibuat bubur 

(Wijayakusuma, 1998). 

 

2.3.11 Kayu Putih (Melaleuca leucadendra) 

a. Famili 

Myrtaceae 

b. Nama daerah 

Sumatra : inggolom (Batak), gelam, kayu gelang, kayu putih (Melayu). 

Kalimantan : galam (Dayak). Jawa : gelam (Sunda, Jawa), ghelam (Madura). 

c. Nama asing 

Cajeput oil tree, paper bark tree, melaleuca.  

d. Nama simplisia 

Melaleucae fructus (buah kayu putih), melaleuca folium (daun kayu putih). 

e. Uraian tanaman 

Kayu putih dapat tumbuh di tanah tandus, tahan panas dan dapat bertunas 

kembali setelah terjadi kebakaran. Tanaman ini dapat ditemukan dari dataran 

rendah sampai 400 m di atas permukaan laut, dapat tumbuh di dekat pantai di 

belakang hutan bakau, di tanah berawa atau membentuk hutan kecil di tanah 

kering sampai basah. 



Pohon, tinggi 10-20 m, kulit batangnya berlapis-lapis, berwarna putih keabu-

abuan dengan permukaan kulit yang terkelupas tidak beraturan. Batang 

pohonnya tidak terlalu besar, dengan percabangan yang menggantung ke 

bawah. Daun tunggal, agak tebal seperti kulit, bertangkai pendek, letak 

berseling. Helaian daun berbentuk jorong atau lanset, panjang 4,5-15 cm, lebar 

0,75-4 cm, ujung dan pangkalnya runcing, tepi rata, tulang daun hampir 

sejajar. Permukaan daun berambut, warna hijau kelabu sampai hijau 

kecoklatan. 

Perbungaan majemuk, berbentuk bulir, bunga seperti lonceng, daun mahkota 

berwarna putih, kepala putik berwarna putih kekuningan, keluar di ujung 

percabangan. Panjang buah 2,5-3 mm, lebar 3-4 mm, warnanya coklat muda 

sampai coklat tua. Bijinya halus, sangat ringan seperti sekam, berwarna 

kuning. Perbanyakan dengan biji atau tunas akar. 

f. Sifat kimiawi dan efek farmakologis 

Kulit pohon : tawar, netral, penenang. 

Daun : pedas, kelat, hangat, menghilangkan sakit, peluruh keringat 

(diaforetik), antirematik, peluruh kentut (karminatif), pereda 

kolik (spasmolitik). 

Buah : berbau aromatis dan pedas, meningkatkan nafsu makan 

(stomakik), karminatif, dan obat sakit perut. 

g. Kandungan kimia 

Kulit pohon :   lignin, melaleucin 

Daun : minyak atsiri, terdiri dari sineol 50%-65%,  α-terpineol,  valer 

aldehida dan benzaldehida. 



h. Bagian yang digunakan 

Kulit pohon, daun, ranting, buah (Wijayakusuma, 1998) 

 

2.3.12 Kecubung (Datura metel) 

a. Famili 

Solanaceae. 

b. Nama daerah 

Sumatra : torumabo (Nias), kecubung, kecubu (Melayu), kecubeng 

(Minangkabau). 

Jawa : kecubung (Sunda), kacubung (Jawa), kacobhung. 

c. Uraian tanaman 

Tersebar luas di Indonesia, terutama di daerah yang beriklim kering, biasanya 

sebagai tumbuhan liar di tempat terbuka pada tanah berpasir yang tidak begitu 

lembab, dari dataran rendah sampai 800 m di atas permukaan laut. 

Berupa perdu yang batangnya tebal, berkayu dan bercabang-cabang, tinggi 

0,5-2 m. Daun bertangkai, letak berhadapan, bentuk bundar telur menajam, 

tepi berlekuk. Bunga berupa bunga tunggal, berbentuk terompet, tumbuhnya 

tegak pada ujung-ujung tangkai. Buahnya berupa buah kotak yang bentuknya 

bulat berduri. Bijinya banyak, kecil, pipih, warna kecoklatan.  

d. Sifat kimia dan efek farmakologis 

Rasa pahit, pedas, hangat, dan beracun, antiasma, antirematik, anastetik, 

analgesik (menghilangkan rasa sakit). 

 

 



e. Kandungan kimia 

Mengandung 0,3-0,43% alkaloid, ± 85% saopolamine, dan 15% hyosciamine, 

dan atropin, tergantung dari varietas, lokasi dan musim. Isolasi dari 

alkaloidnya terdapat senyawa metil kristalin yang mempunyai efek relaksan 

pada otot lurik (otot gerak). 

f. Bagian yang digunakan 

Daun, buah, segar atau dikeringkan. Untuk pengobatan asma digunakan bunga 

yang dikeringkan. 

g. Cara penggunaan 

Bunga dikeringkan, dibuat sebagai rokok, dihisap asapnya (Wijayakusuma, 

1998). 

 

2.3.13 Ki Tolod (Isotoma Ioniflora) 

a. Famili 

Campanulaceae. 

b. Nama daerah 

Sunda : ki kolot, daun kolot. Jawa : keldali, sangkobak. 

c. Nama asing 

Melksterretje, ster van Bethlehem, mort a cabri, quebec. 

d. Nama simplisia 

Tolod. 

e. Uraian tanaman 

Tanaman yang berasal dari Hindia Barat ibi tumbuh di pinggir saluran iar atau 

sungai, pematang sawah, sekitar pagar dan tempat-tempat lainnya yang 



lembab dan terbuka. Ki tolod dapat ditemukan dari dataran rendah sampai 

1100 m di atas permukaan laut. 

Terna tegak, tinggi mencapai 60 cm, bercabang dari pangkalnya, bergetah 

putih yang rasanya tajam dan mengandung racun. Daun tunggal, duduk, 

bentuk lanset, permukaan kasar, ujung runcing, pangkal menyempit, tepi 

melekuk ke dalam, bergigi sampai melekuk menyirip. Panjang daun 5-17 cm, 

lebar 2-3 cm, warnanya hijau. 

Bunganya tegak, tunggal, keluar dari ketiak daun, bertangkai panjang, 

mahkota berbentuk bintang berwarna putih. Buahnya berupa buah kotak 

berbentuk lonceng, merunduk, merekah menjadi dua ruang, berbiji banyak. 

Perbanyakan dengan biji, stek batang atau anakan. 

f. Sifat kimiawi dan efek farmakologis 

Getahnya beracun, anti radang. 

g. Kandungan kimia 

Senyawa alkaloid yaitu lobelin, lobelamin, isotomin. 

h. Bagian yang digunakan 

Bunga atau seluruh tanaman. Untuk pengobatan asma digunakan daun. 

i. Cara penggunaan 

Tiga lembar daun segar dicuci bersih, lalu direbus dengan dua gelas air bersih 

sampai tersisa satu gelas. Setelah dingin, disaring lalu diminum dua kali sehari 

pagi dan sore (Wijayakusuma, 1998). 

 

 

 



2.3.14 Kol Banda (Pisonia alba) 

a. Famili 

Nyctaginaceae. 

b. Nama daerah 

Jawa : kol bandang (Sunda, Jawa). Nusatenggara : safe (Roti), hale (Flores), 

motong (Solor), hali (Alor), sayor bulan (Tomor). Sulawesi : kayu wulan, 

kayu bulan, kayu burang, kayu bulang, kai lolohun, buring, kayu kulo. 

c. Nama asing 

Koolboom. 

d. Uraian tanaman 

Kol banda merupakan tanaman asli Indonesia, terutama di bagian timur 

nusantara dan di Jawa serta tempat-tempat lainnya. Tumbuh baik di hutan, tepi 

pantai dan tempat-tempat terbuka lainnya seperti dipekarangan rumah sebagai 

tanaman pagar, sebagai tanaman hias, atau tumbuh liar dan dapat ditemukan di 

sekitar 1300 m di atas permukaan laut. 

Perdu atau pohon kecil, tinggi sekitar 5-13 m, percabangan agak mendatar 

sehingga tampak rindang. Daun tunggal, bertangkai, bentuknya jorong sampai 

memanjang, tepi rata atau bergerigi, ujung runcing, pangkal tumpul, panjang 

9-24 cm, lebar 3-16 cm, tulang daum menyirip. Daun muda yang tumbuh di 

ujung batang warnanya putih sampai kuning pucat, sedangkan daun tua 

berwarna hijau muda. Bunganya kecil-kecil berbentuk tabung, merupakan 

bunga majemukmenggarpu dan jarang ditemukan. Perbanyakan dengan 

cangkok, stek batang atau rantingnya, biasanya dipilih ranting yang cukup 

besar. 



e. Sifat kimiawi dan efek farmakologis 

Pada daun berbau lemah tidak khas, rasa tawar, anti radang (anti inflamasi), 

pembunuh kuman (antiseptik). 

f. Bagian yang digunakan 

Daun. 

g. Cara penggunaan 

Beberapa lembar daun yang masih muda dicuci, lalu sdiasapkan sebentar, 

dimakan sebagai lalab matang dua kali sehari (Wijayakusuma, 1998). 

 

2.3.15 Kunyit (Curcuma longa) 

a. Famili 

Zingiberaceae. 

b. Nama daerah 

Jawa : kunyir, koneng, koneng temen, kunir, kunir bentis, temu kuning, 

konye, temo koneng. Kalimantan  : kunit, janar, henda, kunyit, cahang, dio, 

kalesiau. 

c. Nama asing 

Turmeric. 

d. Nama simplisia 

Rhizoma curcumae domesticae atau rhizoma curcumae longae (rimpang 

kunyit). 

e. Uraian tanaman 

Kunyit tumbuh dan ditanam di Asia Selatan, Cina Selatan, Taiwan, Indonesia 

dan Filipina. Tumbuh baik di tempat-tempat terbuka atau sedikit teduh, 



dengan drainase yang baik. Ditanam sebagai tanaman penyedap dan pewarna, 

serta sebagai bahan obat tradisional. Kunyit dapat ditemukan dari dataran 

rendah sampai ketinggian 2000 m di atas permukaan laut, tumbuh liar di hutan 

jati, umumnya dibudidayakan atau ditanam dipekarangan. 

Terna, tinggi sekitar 70 cm, batangnya pendek dan merupakan batang semu 

yang dibentuk oleh pelepah-pelepah daun, membentuk rimpang yang 

berwarna jingga dan bercabang-cabang. Setiap tanaman berdaun 3-8 helai. 

Daun tunggal, bertangkai panjang, bentuknya lanset lebar, ujung dan pangkal 

runcing, tepi rata, pertulangan menyirip, panjang 20-40 cm, lebar 8-12,5 cm, 

warnanya hijau pucat. 

Perbungaan majemuk, terminal, gagang berambut, bersisik, panjang gagang 

16-40 cm, warnanya putih atau kuning jingga kecoklatan. Rimpang terdiri dari 

rimpang induk dan anak rimpang. Rimpang induk berbentuk bulat telur, 

disebut empu atau kunir lelaki. Anak rimpang letaknya lateral dan bentuknya 

seperti jari (tabung). Kadang-kadang terdapat pangkal upih daun dan pangkal 

akar. Besar rimpang, panjang 2-6 cm, lebar 0,5-3 cm, tebal 0,3-1 cm. 

Rimpang sebagai obat, dikumpulkan pada saat batang tumbuhan mulai 

menjadi layu atau mengering. Rimpang kunyit yang sudah besar dan tua yang 

disebut rimpang induk atau empu, yang berkhasiat sebagai obat. Perbanyakan 

dengan memecah rumpun atau menanam rimpang. 

f. Sifat kimiawi dan efek farmakologis 

Bau khas aromatik, rasa agak pahit, sedikit pedas, sejuk, tidak beracun. 

Melancarkan darah dan vital energi, menghilangkan sumbatan, peluruh haid 



(emenagog), anti radang, mempermudah persalinan, peluruh kentut, anti 

bakteri, memperlancar pengeluaran empedu (kolagogum), astringent. 

g. Kandungan kimia 

Rimpang mengandung minyak atsiri 3-5% (turmerone, zingiberene, 

phellandrene, sesquiterpen alkohol dan borneol), kurkumin, desmetoksi-

kurkumin, bidesmetoksikurkumin, pati, tanin, damar. 

h. Bagian yang digunakan 

Rimpang. 

i. Cara pemakaian 

Setengah jari empu kunyit dan sepotong gambir dicuci lalu digiling halus, 

ditambahkan satu sendok the air kapur, lalu diaduk sampai merata, diperas dan 

disaring, lalu diminum (Wijayakusuma, 1998). 

 

2.3.16 Rangga Dipa (Clerodendron indicum) 

a. Famili 

Verbenaceae. 

b. Nama daerah 

Sumatra : rangga dipa. Jawa : genje, daun apiun, sekar petak, biduyuk, ganja, 

mamadatan. 

c. Uraian tanaman 

Perdu tegak, tinggi 1-3 m, tumbuh liar di hutan, ladang, kadang ditanam di 

halaman dekat pagar dan dapat ditemukan sampai 1200 m di atas permukaan 

laut, pada tempat yang terkena sinar matahari atau sedikit terlindung. 



Batangnya berwarna hijau, retak-retak, membujur, tengahnya berongga. 

Panjang daun 7-15 cm, lebar 1,5-2 cm, letak berkarang, ujung runcing, 

pangkal menyempit, tepi rata, warnanya hijau tua mengkilap. Bunga tumbuh 

berkumpul berbentuk payung di ketiak daun dan ujung tangkai, warnanya 

kuning, buahnya bulat. 

d. Sifat kimiawi dan efek farmakologis 

Pahit, sejuk. Peluruh kencing (diuretik). 

e. Bagian yang digunakan 

Daun. 

f. Cara penggunaan 

Daun kering digulung, dihisap seperti rokok (Wijayakusuma, 1998). 

 

2.3.17 Semanggi gunung (Hydrocotyle sibthorpioides) 

a. Famili 

Umbelliferae/apiaceae. 

b. Nama daerah 

Pegagan embun, antanan beurit, antanan lembut (Sunda), andem, katepan, 

rendeng, semanggi (Jawa), take cena (Madura). 

c. Uraian tanaman 

Tumbuhan merayap, ramping, subur di tempat lembab, terbuka maupun teduh 

di pinggir jalan, pinggir selokan, lapangan rumput dan tempat lain sampai 

setinggi kira-kira 2500 m di atas permukaan laut. Batang lunak, berongga, 

panjang 45 cm atau lebih. Daun tunggal berseling, bertangkai panjang, bentuk 



bulat dengan pinggir terbagi menjadi 5-7 lekukan dangkal, warna hijau, bunga 

majemuk bentuk bongkol, keluar dari ketiak daun, warna kuning. 

d. Sifat kimiawi dan efek farmakologis 

Rasa manis sedikit pedas, sejuk, menghilangkan bengkak, anti inflamasi, 

peluruh air seni, antibiotik, penurun panas, menetralisir racun, peluruh dahak. 

e. Kandungan kimia 

Mengandung minyak menguap, kumarin, hyperin. 

f. Bagian yang digunakan 

Seluruh tanaman, segar atau kering. 

 

2.3.18 Senggugu (Clerodendron serratum) 

a. Famili 

Verbenaceae. 

b. Nama daerah 

Sumatra : sinar baungkudu, tinjau handak. Jawa : singgugu, srigunggu, 

sagunggu, kertase, pinggir tosek. 

c. Uraian tanaman 

Tumbuh liar pada tempat-tempat terbuka atau agak teduh, bisa ditemukan di 

hutan sekunder, padang alang-alang, pinggir kampung, pinggir jalan, atau 

dekat air yang tanahnya agak lembab, dari 1-1700 m di atas permukaan laut. 

Perdu tegak, tinggi 1-3 m, batang berongga, berbongkol besar, akarnya 

berwarna abu kehitaman. Daun tunggal, letaknya berhadapan, bertangkai 

pendek, bentuk bulat telur sungsang sampai lanset, tebal dan kaku, dengan 

ujung runcing dan pangkal tumpul, tepi bergerigi tajam, dan kedua permukaan 



berambut halus. Panjang daun 8-30 cm, lebar 4-14 cm, warnanya hijau. 

Bunganya bunga majemuk dalam malai yang panjangnya 6-40 cm, warnanya 

putih kehijauan, keluar dari ujung percabangan. Buahnya buah batu, bulat 

telur sungsang, berwarna hijau kehitaman. Senggugu diduga tumbuhan asli 

Asia Tropik, dan diperbanyak dengan biji. 

d. Sifat kimiawi dan efek farmakologis 

Pahit, pedas, sejuk. Menghilangkan sakit (analgesik). 

e. Kandungan kimia 

Daun : banyak mengandung kalium, sedikit natrium dan alkaloid. 

Kulit akar : glikosida fenol, manitol dan sitosterol. 

Kulit batang  : senyawa triterpenoid, asam oleanolat, asam quertaroat dan 

asam serratogenat. 

f. Bagian yang digunakan 

Seluruh tanaman. Untuk pengobatan asma, digunakan akarnya. 

g. Cara penggunaan 

Minum seduhan akarnya (Wijayakusuma, 1998). 

 

2.3.19 Sesuru (Euphorbia antiquorum) 

a. Famili 

Euphorbiaceae. 

b. Nama daerah 

Jawa : sudu-sudu, susurru, susudu. 

c. Nama asing 

Common milk hedge, fleshy spurge. 



d. Nama simplisia 

Antiquori folium (daun sesuru). 

e. Uraian tanaman 

Sesuru umumnya ditanam di pekarangan, taman-taman atau tumbuh liar di 

ladang dan daerah pantai. Perdu tegak, tinggi 1-3 m, banyak berdahan, 

berdaging dan mengandung getah berwarna putih susu. Tanaman ini 

menyerupai kaktus, cabang tua bentuknya bulat panjang atau bersegi 3-6. 

cabang kecil mempunyai 3-5 sirip tebal yang bergelombang, dan pada setiap 

cekungan tumbuh sepasang duri tajam. Daunnya sedikit, bertangkai pendek 

dan berdaging. Helaian daun bulat telur sungsang, panjang 8-12 cm, lebar 3-4 

cm, bagian atas berwarna hijau tua, bagian bawah agak muda, tumbuh 

berseling di ujung dahan, mudah terlepas. Bunga kecil, berbentuk payung 

terdiri dari tiga kuntum yang keluar di cekungan sirip, diameter 1 cm, 

warnanya kuning pucat. Buah bundar, diameter 1 cm. 

f. Sifat kimiawi dan efek farmakologis 

Pahit, dingin, beracun. Batang setelah dihilangkan cairannya dengan 

pengolahan, berkhasiat menghilangkan bengkak, anti radang, anti diare. 

g. Kandungan kimia 

Batang : taraxerol, taraxerone, friedelan-3α-ol, friedelan-3β-ol,  epifriedel- 

anol, sterol, pregesteron, karbohidrat, asam amino, asam sitrat, 

asam malat, dan asam fumarat. 

Daun :  peroksida, kalsium oksalat, peptic subtance, kanji. 

Getah :  euphorbol, ephol, cyeloartenol. 

 



h. Bagian yang digunakan 

Batang, daun putik bunga (Wijayakusuma, 1998). 

 

2.3.20 Sidaguri (Sida rhombifolia) 

a. Famili 

Malvaceae. 

b. Nama daerah 

Sumatra : guri, sidaguri, saliguri. Jawa : sadagori, sidaguri, otok-otok, taghuri, 

sidagori. Nusa Tenggara : kahindu, dikira. Maluku : hutu gamo, bitumu. 

c. Nama asing 

Sida hemp, yellow barleria (English), walis-walisan (Philippine). 

d. Uraian tanaman 

Dapat ditemukan di pinggir jalan, halaman berumput, hutan, ladang dan 

tempat-tempat dengan sinar matahari cerah atau sedikit terlindung. Tanaman 

ini tersebar pada daerah tropis di seluruh dunia dari dataran rendah sampai 

1450 m di atas permukaan laut. 

Sidaguri termasuk perdu tegak yang banyak bercabang, tinggi dapat mencapai 

2 m, dengan cabang kecil berambut rapat. Daun berbentuk bulat memanjang 

atau bentuk lanset yang letaknya berseling, tepi bergerigi, ujung runcing, 

tulang daun menyirip, permukaan bawah berambut pendek berwarna abu-abu, 

dengan panjang 1,5-4 cm, lebar 1-1,5 cm. Bunga tunggal berwarna kuning 

cerah yang keluar dari ketiak daun mekar sekitar pukul 12.00 siang dan layu 

sekitar tiga jam kemudian. Buah dengan 8-10 kendaga, berdiameter 6-7 mm. 



Akar dan kulit sidaguri kuat, dipakai untuk pembuatan tali. Perbanyakan 

dengan biji dan stek batang. 

e. Sifat kimiawi dan efek farmakologis 

Seluruh tumbuhan : manis, pedas, sejuk. Anti radang, peluruh kencing 

(diuretik), menghilangkan sakit (analgesik). Akar : manis, tawar, sejuk. 

f. Kandungan kimia 

Daun :  alkaloid,   kalsium oksalat,  tanin,   saponin,  fenol,   asam amino, 

minyak terbang. Banyak mengandung zat plegmatk, yang 

digunakan sebagai peluruh dahak (ekspektoran) dan pelumas. 

Batang :  kalsium oksalat, tanin. 

Akar :  alkaloid, steroid, ephedrin. 

g. Bagian yang digunakan 

Seluruh tumbuhan, pemakaian segar atau yang telah dikeringkan. Untuk 

pengobatan asma digunakan akar. 

h. Cara penggunaan 

60 gram akar ditambah 30 gram gula pasir, digodok dengan air lalu diminum 

(Wijayakusuma, 1998). 

 

2.3.21 Teh (Camelia sinensis) 

a. Famili 

Theaceae. 

b. Nama daerah 

Jawa : enteh (Sunda). 

 



c. Uraian tanaman 

Teh tumbuh baik di daerah yang sejuk dan lembab dengan curah hujan cukup 

tinggi. The berupa pohon, berkayu, bercabang banyak. Bentuk batang bulat 

dan silindris. Daun tunggal berbentuk jorong dengan bagian tepi bergerigi, 

berwarna hijau. Bunga tumbuh diketiak daun, berwarna putih. Buah berupa 

buah kotak dan berbentuk bulat. Perbanyakkan dengan biji, stek, sambung 

pucuk, atau cangkok. 

d. Kandungan kimia 

Kofeina, adenina, teofilina, xantina, teobromina, zat penyamak dan minyak 

atsiri. 

e. Bagian yang digunakan 

Daun. 

f. Cara penggunaan 

Daun the diseduh dengan iar, lalu diminum (Soedibyo, 1998). 


