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PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia sebagai negara tropis memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di 

dunia. Keanekaragaman ini merupakan sumberdaya penting bagi kehidupan sosial 

ekonomi dan kebudayaan Indonesia maupun bagi negara secara keseluruhan. 

Tercatat sebanyak 1.000 spesies tanaman yang dinyatakan dapat digunakan sebagai 

tanaman obat, dimana 350 diantaranya telah digunakan sebagai bahan baku obat oleh 

masyarakat maupun industri jamu (Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan 

Makanan, Departemen Kesehatan R.I).  

Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal tanaman obat sebagai alternatif 

pegobatan selain dari obat modern. Karena selain harganya reatif lebih murah juga 

mudah diperoleh dari alam sekitar. Pembudidayaan tanaman obat banyak dilakukan 

terutama didaerah pedesaan denngan membangun semacam apotek hidup.  

Estimasi dari World Resources Institute menyebutkan bahwa sekitar 80% 

penduduk negara berkembang menggunakan pengobatan tradisional untuk pelayanan 

kesehatan primer. Krisis moneter yang melanda negara-negara di Asia pada tahun 

1999 merupakan tahun kemajuan perkembangan obat tradisional atau pengobatan 

alternatif. Krisis tersebut mengakibatkan harga obat-obatan modern naik secara tajam 

(Muthmainnah, 1999).  

Muthmainnah menambahkan bahwa peningkatan tersebut tidak hanya terjadi 

dinegara-negara berkembang tetapi juga Amerika dan negara-negara di  
 
 
 
 
 



 
 
 

Eropa. Di Amerika, pada tahun 1990 angka penjualan obat berbahan dasar tanaman 

obat sebesar 15,5 milyar dolar AS meningkat menjadi 26,7 milyar dolar AS pada 

tahun 1997. Sedangkan di Indonesia data penjualan tanaman obat tradisional dari 

3.155,7 ton pada tahun 1990 meningkat menjadi 14.328,9 ton pada tahun 1996.  

Dengan perkembangan yang semakin pesat tersebut tidak heran jika peneliti 

dari negara-negara maju saat ini makin berminat mengeksploitasi potensi tumbuhan 

obat yang tersebar di banyak negara. Khususnya di tengah hutan tropika basah 

sekitar katulistiwa termasuk Indonesia. Gejala ini perlu ditanggapi dengan 

kewaspadaan dan kehati-hatian. Sebab, saat ini negara-negara maju banyak 

mematenkan hasil rekayasa yang bahan bakunya berasal dari negaranegara 

berkembang. Dampaknya, negara berkembang sebagai pemilik bahan baku harus 

membeli obat atau makanan hasil rekayasa itu dengan harga mahal tanpa mendapat 

kompensasi apapun atas pemanfaatan sumber daya alam itu. Sebagai contoh, obat 

penghancur batu ginjal yang diproduksi Jerman, berasal dari tanaman kumis kucing 

yang banyak tumbuh di pekarangan penduduk Indonesia.  

Salah satu penyebab terjadinya ketertinggalan ini adalah sulitnya mencari 

informasi tentang sumberdaya genetik di Indonesia secara lengkap. Sebagian besar 

informasi tersebut masih tersebar padahal sebagian plasma nutfah dari Indonesia 

telah dikembangkan oleh negara lain.  

Megabiodiversity yang dimiliki tersebut sangat menjanjikan peluang bisnis, 

mulai dari budidaya sampai perusahaan industri jamu dan farmasi. Namun 

pengembangan tanaman obat selama ini kurang mendapat perhatian karena dinilai 

kurang ekonomis. Kebanyakan hanya diusahakan sebagai tanaman sampingan  
 
 
 
 
 

 



 

 

dengan pengelolaan secara tradisional dan produksi yang terbatas.  Sehingga 

permintaan bahan baku obat, jamu dan kosmetik belum seluruhnya terpenuhi. 

Berikut ini adalah jumlah permintaan sejumlah simplisia dalam negeri.Tabel 1. 

Daftar beberapa jenis tanaman obat yang diminta oleh pasar. 

  
No. Nama  

Bahan Baku 
Perkiraan  
Permintaan per  
Tahun (ton) 
 

Penerima 
 

1 Adas 2.000 Semua Pabrik 
2 Bangle 300 Sidomuncul 5 – 7 ton / bulan 

Air Mancur 2 – 3 ton / bulan 
3 Bunga Sioayah 30 Sidomuncul 2 – 3 ton / bulan 
4 Daun Cengkih 50 Sidomuncul 3 – 4 ton / bulan 
5 Daun Jati Belanda 300 Indo Farma 8 – 12 ton / bulan 

Sidomuncul 2 – 3 ton / bulan 
6 Daun Katuk 50 Indo Farma 1 ton / bulan 
7 Daun Kemuning 15  
8. Daun Sembung 100 Sidomuncul 2 – 3 ton / bulan 
9 Daun Sendok 100 Sidomuncul 2 – 3 ton / bulan 
10 Daun Tempuyung 70 Sidomuncul 2 – 3 ton / bulan 

 Dayang Sumbi 1 – 5 ton / bulan  
11 Daun Wungu 30 Sidomuncul 1 – 2 ton / bulan Indo Farma 

1 – 2 ton / bulan 
12 Greges Otot 50 Sidomuncul 2 – 3 ton / bulan 
13 Jahe 5000 Semua Pabrik Sidomuncul 15 ton / bulan 

Air Mancur 15 ton / bulan  
Temu Kencono 10 – 12 ton / bln 
Indotraco 40 ton / bulan (gajah) 

14 Kapulaga 3000 Semua Pabrik Sidomuncul 10 ton / bulan 
Nyonya Meneer 10 ton / bulan Indotraco 
20 ton / bulan 

15 Kayu Angin 15 Semua Pabrik 
16 Kayu Sencang 3-4 Semua Parbik 
17 Kencur 2000 Semua Pabrik Sidomuncul 7 – 8 ton / 

bulan Temu Kencono 5 – 8 ton / tahun 
Indotraco 200 – 300 ton / tahun Herba 
Agronusa 40 ton / tahun 

18 Kumis Kucing 20 Jamu Jenggot 200 kg Dayang Sumbi 5 – 
10 ton /tahun Sidomuncul 200 kg / bulan 

19 Kunci Pepet 30 Semua Pabrik 
20 Kunyit Kering 3000 

Basar  1500 
Semua Pabrik Sidomuncul: kering 6 ton / 
bulan dan basah ton / hari 

21 Lempuyang 200 Sidomuncul 15 ton / bulan 
22 Pegagan 100 Sidomuncul 2 – 3 ton / bulan 
23 Tapak Liman 25 Sidomuncul 2 – 3 ton / bulan 
24 Temulawak 300 Semua Pabrik 
25 Waron 10 Semua Pabrik 

 
Sumber: Trubus 382 – September 2001/XXXII - Halaman 15 (diolah dari berbagai 
sumber).  
 

 

 



 

 

 

B. Identifikasi Masalah  

Indonesia memiliki ribuan spesies tanaman obat mamun sampai sekarang 

pemanfaatan tanaman obat tersebut belum optimal dan masih belum 

mengoptimalkan bisnis pada sektor ini. Dalam rangka menjaga dan 

membudidayakan kelestarian keragaman tanaman obat, masyarakat Indonesia 

diharapkan menjalankan program tanaman obat keluarga (toga), baik dalam skala 

kecil maupun besar sekaligus untuk membangun ekonomi rakyat. Selain itu peluang 

pasar domestik dan pasar ekspor obat tradisional masih terbuka lebar. Namun 

kesempatan tersebut masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh kalangan 

produsen. Adapun Kendala yang dihadapi antara lain:  
 

1. Produknya sebagian besar diambil langsung dari alam, sehingga akan  
 

mengancam kelangsungan hidup dari keragaman hayati tanaman obat,  
 

sementara sebagian besar plasma nutfah dari Indonesia telah  
 
dikembangkan oleh negara lain. 

  
2.       Budidaya tanaman obat selama ini kurang mendapat perhatian karena  
 
  dinilai kurang ekonomis. Produksi mereka terbatas dan kurang  
 

memenuhi standar sehingga permintaan pasar dan bisnis tanaman obat  
 
kurang dapat dipenuhi.  
 

3.      Informasi tanaman obat pasar yang belum merata.  
 
 

C. Perumusan Masalah  

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi seperti yang diuraikan pada 

identifikasi masalah, maka permasalahan yang dihadapi dalam rangka  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

mengembangkan sektor bisnis berbasis tanaman obat dapat dirumuskan menjadi: 

Bagaimana membangun sebuah perangkat sistem informasi manajemen yang dapat 

memberikan informasi tanaman obat serta mendukung pengambilan keputusan yang 

dapat menganalisis kelayakan investasi dengan berbagai kendala yang dihadapi oleh 

pengguna akhir.  

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini antara lain:  
 

1 Mengintegrasikan informasi tanaman obat yang berhubungan dengan sifat  
 

fisik, simplisia yang dihasilkan, kandungan dan manfaat simplisia kedalam  
 
suatu sistem informasi bisnis berbasis tanaman obat.  
 

2 Merancang dan membangun prototipe model dari komponenkomponen analisis  
 

kelayakan investasi budidaya tanaman obat yang diintegrasikan dalam sebuah  
 
Sistem Penunjang Keputusan (SPK).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 

 


