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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara tropis memiliki keanekaragaman hayati tertinggi 

di dunia. Keanekaragaman ini merupakan sumberdaya penting bagi keliidupan 

sosial eltonomi clan ltebudayaan Indonesia ~naupun bagi negara secara 

keseluruhan. Tercatat sebanyalt 1.000 spesies tana~iian yang dinyatakan dapat 

digunakan sebagai tanaman obat, dimana 350 diantaranya telah digunakan sebagai 

bahan baku obat oleh masyaraltat maupun industri jam11 (Direktorat Jenderal 

Pengawasan Obat dan Makanan, Departernen Keseliatan R.1). 

Masyaraltat lndonesia sudah la~iia mengenal tanaman obat sebagai alternatif 

pegobatan selain dari obat modern. Karena selain harganya reatif lebili mural1 

juga ~ i i ~ ~ d a h  diperoleh dari alam sekkar. Pembudidayaan tanaman obat banyak 

dilakultan terutama didaerah pedesaan denngan membangun selnacaln apotek 

liidup. 

Estimasi dari World Resources lnslirure menyebutkan bahwa sekitar 80% 

pendudult negara berkembang menggunakan pengobatan tradisional 11ntuk 

pelaya~ian 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 taja~n (Muthmainnah, 1999). 

M~~thmainnah menambahkan bahwa peningkatan tersebut tidak hanya 

terjadi dinegara-negara berltembang tetapi juga Amerilka dan negara-negara di 



Eropa. Di Alnerika, pada tahun 1990 anglta penjualan obat berbahan dasar 

tanaman obat sebesar 15,s milyar dolar AS ~iie~iingkat menjadi 26.7 iiiilyar dolar 

AS pada tahun 1997. Sedangkan di Indonesia data penjualan tanaman obat 

tradisional dari i . l55 ,7  ton pada taliun 1990 ~neni~igkat menjadi 14.328,9 ton pada 

tahun 1996. 

Dengan perkembangan yang se~nakin pesat tersebut tidak heran jika peneliti 

dari negara-negara maju saat ini makin berminat lnengeksploitasi potensi 

t~~mbul ian  obat yang tersebar di banyak negara. Khususnya di tengall hutan 

tropika basah sekitar katulisti\\a tennasuk Indonesia. Gejala ini perlu ditanggapi 

dengan itewaspadaan dan kehati-hatian. Sebab. saat ini negara-negara maju 

banyak mematenkan hasil rekayasa yalig bahan baku~iya berasal dari negara- 

negara berkembang. Dampaknya, negara berkembang sebagai pemilik bahan 

baku harm lnetnbeli obat atau makanan hasil reltayasa it11 dengan harga mahal 

tanpa ~nendapat koliipe~isasi apapun atas pemanfaatan sumber daya alam itu. 

Sebagai contoh, obat penghancur bat11 ginjal yang diproduksi Jerman. berasal dari 

tanaman kulnis kucing yang banyalt tumbuh cli peltarangan penduduk Inclonesia. 

Salah satkt penyebab terjadinya ketertinggalan ini adalah sulitnya mencari 

inforlnasi tentang sumberdaya genetik di Indonesia secara lengkap. Sebagian 

besar inforlnasi tersebut masih tersebar padahal sebagian plasliia li~ltfah dari 

Indonesia telah dikelnbangkan oleh negara lain. 

iblegegnbiodiversiry yang dimiliki tersebut sangat menjanjikan peluang bisnis, 

mulai dari budidaya sampai perusahaan industri jamu dan farmasi. Namun 

pengembangan tanarnan obat selama ini k ~ ~ r a n g  ~nendapat perhatian karena dinilai 

kurang ekonomis. Kebanyakan hanya di~lsaliakan sebagai tanaliian sa~npingan 



dengan pengelolaan secara tradisional dan produksi yang terbatas. Sehingga 

per~nintaan bahan baku obat, jamu dan kos~netik belu~n seluruhnya terpenuhi. 

Berikut ini adalah ju~nlah per~nintaan sejumlah sirnplisia dalanl negeri. 

Tabel 1. Daftar beberapa jenis tanalnan obat yang diminta oleh pasar. 

I 1 I Dayang Silmbi I - 5 ton I bulan 
I I. I Daun Wungu 30 I Sidomuncul 1 - 2 ton I bulan 

No. 
I Bahan Baku I ~ a h u ~ i  (101;) I 

1. / Adas I 2.000 1 Semua Pabrik 

I 1 / Indo Farma 1 - 2  ton I bulan 
12. 1 Creges Otot 50 / Sidomuncul 2 - 3 ton I bulan 
3 I Jahc 1 5.000 1 Semua I'abrik 

2. / Bangle 

Nama 

300 I Sidomuncol 5 - 7 ton I bolan 

I I I .  I KellCLIr 
Sidomuncul 7 - 8 ton 1 bulan 

14. 

Temu Kencono 5 - 8 ton I tahon 
Indotraco 200 -300 ton I taliun 

Perkiraan 
Pcrniintaan per Penerima 

Kapulaga 

I ~idom;ncul200 kg  I bulan 
19. 1 Kunci Pepet I 30 I Semua Pabrik 
20. 1 Kunyit Kering: 3.000 1 Semua Pabrik 

I 1 I I-lerba Agronusa 40 ton I tahun 

I I I  asa ah: 1.500 I Sidomuncul: kering 6 ton I bulan dnn I 

3.000 

IS. 

Sidomuncul 15 ton I bulan 
A i r  hlancur I 5  ton 1 billan 
Temu Kenco~io 10 - 12 ton I bln 
Indotraco 40 ton I bulan (gajah) 
Semua Pabrik 
Sidomuncul I 0  ton I bulan 
Nyonya lvlencer 10 ton I bulan 

Kumis Kuctng 

2 1 .  
22. 
23. 
24. 
25. 

20 
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Lempuyang 
Pcgagan 
Tapak Liman 
Temulawak 
Waron 

Jam11 jenggot 200 kg 
Davane Sumbi 5 - 10 ton Itahun 

200 
100 
25 

3.000 
10 

basah ton I hari I 
Sidolnuncul 15 ton I bulan 
Sidomuncul 2 - 3 ton 1 bulan 
Sidomuncul2 - 3 ton I bulan 
Semua Pabrik 
Semua Pabrik 



B. Idcntifiltasi Masalah 

Indonesia melniliki ribuan spesies tanaman obat mamun salnpai sekarang 

pelnanfaatan tanalnan obat tersebut belum optimal clan masih belum 

mengoptimalltan bisnis pada sektor ini. Dalaln rangka ~nenjaga dan 

membudidayakan kelestarian keragaman tanalnan obat, lnasyaraltat Indonesia 

diliarapkan ~nenjalanltan program tanaman obat lteluarga (toga), bail< dalaln skala 

ltecil lnauplln besar seltalig~ls untult lnelnbang~~n ekoliomi rakyat. Selain it11 

peluang pasar dolnestik dan pasar eltspor obat tradisional lnasih terbulta lebar. 

Namun ltese~npatan tersebut masih belum dimanfaatltan secara optimal oleh 

kalangan produsen. Adapun Kendala yang dihadapi alitara lain: 

I. Produknya sebagian besar dialnbil langsung dari alam, sehingga akan 

mengancam ltelangsungan liidup dari keragaman hayati tana~nan obat, 

selnentara sebagian besar plasma n~~tfali clari Indonesia telah 

dike~iibangkan oleh liegara lain. 

2 .  Budidaya tanaman obat selalna ini kurang lnendapat perhatian ltare~ia 

dinilai kurang ekonomis. Produksi mereka terbatas dan kurang 

memenuhi standar sehingga permintaan pasar da~ i  bisnis tanalnan obat 

knrang dapat dipenuhi. 

3. Informasi tanaman obat pasar yang belum merata. 

C. Peromusan Masnlah 

Untuk ~nengatasi permasalahan yang dihadapi seperti yang diurailtan pada 

identifikasi masalah, ~nalta permasalahan yang dihadapi dalaln ranglta 



tnengembangkan sektor bisnis berbasis tanaliiali obat clapat dirum~~slcan ~ne~ijadi:  

Bagaimana lnembangun sebuah perangkat sistem informasi manajemen yang 

dapat tnemberikan informasi talialnan obat serta ~iiendulcung pengambilan 

keput~lsan yang dapat menganalisis ltelayaltan investasi dengan berbagai lcendala 

yang dihadapi oleh pengguna akhir. 

D. Tujuan Penelitian 

T u j ~ ~ a n  dari penelitian ini antara lain: 

I .  Mengintegrasikan informasi tanaman obat yang berhubungan dengan 

sifat fisik, simplisia yang dihasilltan, kandungan clan ~nanfaat simplisia 

ltedala~n suatu siste~n informasi bisnis berbasis tanaman obat. 

2. Merancang dan membangun prototipe model dari ltomponen- 

komponen analisis kelayakan investasi budidaya tanamall obat yang 

cliintegrasikan dala~n sebuah Sisteni Pennnjang Kepl~ti~san (SPIC). 

E. Manfaat  Penelitian 

Secara umum manfaat yang dapat dipetilc dari penelitian ini adalah: 

I. Memberikan informasi tentang sifat fisik, simplisia yang dihasilltan, 

kandungan dan manfaat simplisia tanaman obat yang telah teruji klinis 

~nelalui penelitian. 

2. Memberikan gambaran pohon industri dari setiap lco~noditi tanaman 

obat. 



3. Memberikan gambaran analisis kalayaltan investasi buclidaya tanaman 

obat sehingga pengguna akhir mempunyai alternatifuntuk melakukan 

budidaya tanaman obat dengan berbagai ltendala yang dimiliki. 

F. Ruang Lingltup Penelitian 

1 .  Sifat fisik tanaman obat, simplisia, kandungan, ~nanfaat simplisia 

terhadap kesehatan. 

2. Budidaya tanaman obat. 

3. Pohon industri tannlnan obat. 

4. Analisis kelayakan investasi. 

5 DSS bisnis tanaman obat dengan  neto ode SDLC. 




