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ABSTRAK 

Jurusan Farmasi Universitas Andalas telah melakukan upaya dalam pengadaan 

areal untuk pemeliharaan tanaman obat, disebut Kebun Tanaman Obat Farmasi 

(KTOF),   yang   berada   di   bawah   pembinaan   Pusat   Studi   Tanaman   Obat 

Universitas Andalas. Dari 25 Ha lahan yang dimiliki, saat ini telah dibuka 10 Ha 

yang   digunakan   sebagai   kebun   konservasi   tanaman   obat,   penelitian   dan 

praktikum mahasiswa. Dengan demikian, KTOF sangat  potensial sebagai aset 

yang bernilai komersial, dalam hal penyedia bahan obat alami dan bibit tanaman 

obat sekaligus dijadikan tujuan agrowisata kesehatan serta pengembangan KTOF 

kedepan. Herbal Cafe yang merupakan Program Kreativitas Mahasiswa jurusan 

farmasi FMIPA Universitas Andalas telah memanfaatkan Kebun Tumbuhan Obat 

Farmasi  dengan  membudidayakan  tanaman  obat  sebanyak  20  jenis  tanaman, 
pembibitan 16 jenis tanaman obat di dalam pot, serta produksi tanaman obat 
dalam bentuk simplisia, minyak dan sediaan minuman instan. Produk ”Herbal 

Cafe” telah dipromosikan dan dijual di KTOF, kafe-kafe kampus dan toko-toko di 

kota  Padang.  Respon  masyarakat  (konsumen)  sangat  baik  terutama  terhadap 

sediaan minuman instant (jahe instan dan temulawak instan) sehingga usaha ini 

layak untuk dikembangkan lebih baik lagi ke depan. 

 
Kata kunci : herbal cafe, tanaman obat, sediaan minuman instan 

 
 

PENDAHULUAN 

Indonesia dengan julukan sebagai zamrud khatulistiwa merupakan negara 

yang kaya dengan keanekaragaman hayati terutama tanaman. Tanaman 

merupakan  gudang bahan kimia terkaya dan mengandung beragam komposisi 

kimia  di  dalamnya  (1).  Tanaman  sebagai  obat  alternatif  dalam  penyembuhan 

berbagai  penyakit  semakin  dirasakan  manfaatnya  bagi  kesehatan  masyarakat. 

Indonesia mempunyai peluang besar dalam hal pengembangan tanaman obat, hal 

ini  didukung  oleh  beberapa  faktor,  yaitu  :  sumber  kekayaan  keanekaragaman 

hayati, iklim yang mendukung untuk tanaman, lahan yang belum tergarap masih 

luas, sosial budaya masyarakat yang sudah terbiasa memanfaatkan tanaman obat, 

efek samping obat tradisional lebih kecil dari pada obat-obat sintesis dengan harga 

yang lebih murah dan kepercayaan masyarakat terhadap khasiat obat tradisional 

sebagai  terapi  alternatif  cukup   tinggi  (1).  Dengan  demikian  pengembangan 

agroindustri tanaman obat memiliki prospek yang baik karena didukung besarnya 

potensi kekayaan sumber daya alam Indonesia sebagai sumber bahan baku yang 

dapat diformulasikan menjadi obat tradisional (2). 

Penggunaan tanaman obat ini semakin berkembang dalam berbagai bentuk 

sediaan, mulai dari bentuk segar, kering maupun sediaan jadi. Dengan demikian 

”Herbal Cafe”  mempunyai  prospek  yang  cerah  untuk  dikembangkan  di  masa 

depan. 
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Dari berbagai definisi, tanaman obat adalah jenis tanaman yang sebagian, 
seluruh tanaman dan atau eksudat (sel) tanaman tersebut digunakan sebagai obat, 

bahan/  ramuan  obat-obatan.  Sedangkan  menurut  Ervial  A.M.  Zuhud  (1994), 

tanaman berkhasiat obat dikelompokkan menjadi 3 kelompok : 

1) tanaman  obat  tradisional  merupakan  spesies  tanaman  yang  diketahui/ 

dipercayai  masyarakat memiliki khasiat obat dan telah digunakan sebagai 

bahan baku obat tradisional 

2) tanaman obat modern merupakan spesies tanaman yang secara ilmiah telah 

dibuktikan   mengandung  senyawa/  bahan  bioaktif  berkhasiat  obat  dan 

penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara medis 

3) tanaman obat potensial merupakan spesies tanaman yang diduga 

mengandung/ memiliki senyawa/ bahan bioaktif berkhasiat obat tapi belum 

dibuktikan penggunaannya secara ilmiah-medis sebagai obat (3). 

Sedangkan  menurut  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BPOM), 

tanaman berkhasiat obat dikelompokkan menjadi 3 kelompok : 

1) obat  tradisional  yaitu  simplisia  obat  (sediaan)  yang  digunakan  secara 

empiris oleh masyarakat yang belum diuji secara ilmiah 

2) herbal terstandar yaitu sediaan yang telah mengalami uji preklinis dan telah 
terstandarisasi 

3) fitofarmaka yaitu sediaan yang telah mengalami uji klinis. 
Jurusan Farmasi Universitas Andalas mempunyai Kebun Tumbuhan Obat 

Farmasi (KTOF) yang luasnya 25 hektar lahan yang sebelumnya telah digunakan 

untuk praktikum beberapa mata kuliah, penelitian mahasiswa dan sebagai tempat 

pemeliharaan tanaman obat, KTOF ini berada di bawah pembinaan PSTO (Pusat 

Studi  Tanaman  Obat)  Universitas  Andalas.  KTOF  Universitas  Andalas  yang 

didirikan pada tahun 2001 terletak 12 km dari pusat kota Padang. Hingga saat ini 

lahan yang telah dibuka seluas 10 hektar yang di dalamnya terdapat ± 300 spesies 

tanaman. Selama ini, KTOF yang berada di kaki bukit Karimuntiang ini hanya 

digunakan   sebagai   kebun   untuk   konservasi   tanaman   obat,   penelitian   dan 

praktikum   mahasiswa   tanpa   memanfaatkannya   sebagai   aset   yang   bernilai 

potensial. Padahal dengan  keanekaragaman hayati yang dimiliki, KTOF dapat 

dimanfaatkan  untuk  tujuan  yang  lebih   menguntungkan,  antara  lain  sebagai 

penyedia bahan obat alami dalam berbagi bentuk maupun penyedia bibit tanaman 

obat sekaligus untuk tujuan agrowisata kesehatan. 

Melihat  potensi  di  atas,  beberapa  orang  mahasiswa  Farmasi  berminat 

memanfaatkan KTOF sebagai tempat berwirausaha. 

Melalui program  kewirausahaan  ini  akan  dilakukan  pemberdayaan  aset 

KTOF   dengan  membangun  Herbal  Cafe  yang  kegiatannya  meliputi  :  (a) 

penyediaan  bibit   tanaman  obat,  (b)  budidaya  tanaman  obat,  (c)  pembuatan 

simplisia  tanaman  obat,  (d)   pembuatan  sediaan  minuman  instant  (jahe  dan 

temulawak instant), dan (e) agrowisata kesehatan. 

Budidaya tanaman obat perlu dilakukan agar simplisia atau tanaman obat 

yang  dihasilkan mempunyai ketersediaan dan mutunya yang dapat terjamin (4). 

Pembuatan simplisia  tanaman obat dimaksudkan memudahkan masyarakat yang 

membutuhkan  jenis-jenis  tanaman   yang  tersedia  dalam  hal  penggunaannya 

sebagai obat tradisonal sehingga simplisia tersebut  dapat langsung digunakan. 

Jahe dan temulawak digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan minuman 

instant karena selain bahan baku tersebut tidak sulit didapat, juga sudah  sering 
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digunakan masyarakat sebagai alternatif minuman kesehatan. Penyediaan bibit 
juga dilakukan untuk dijual kepada masyarakat. 

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ”Herbal Cafe” ini untuk menyediakan 

sediaan  obat   alami  baik  dalam  bentuk  segar,  kering  maupun  sediaan  jadi/ 

minuman instant, menjadikan KTOF sebagai penyuplai bibit tanaman obat serta 

tujuan agrowisata kesehatan dan salah satu  sumber dana untuk pengembangan 

KTOF. Sehingga pelaksanaan kegiatan ini berguna dalam memberikan informasi 

mengenai manfaat/ khasiat tanaman obat pada masyarakat sehingga penggunaan 

tanaman sebagi alternatif obat bagi masyarakat semakin meningkat. 

 
METODE PENELITIAN 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan, meliputi budidaya 

tanaman  obat,  penyediaan  bibit  tanaman  obat  dan  produksi  sediaan  minuman 

instant berupa jahe instant dan temulawak instant serta simplisia tanaman obat. 
a. Budidaya tanaman obat 

Budidaya ini dilakukan untuk tanaman-tanaman yang sudah umum dikenal 
masyarakat  yang  digunakan  sebagai  obat.  Tanaman  ditanam  di  Kebun 

Tumbuhan Obat Farmasi pada lahan-lahan tertentu yang luasnya 

disesuaikan  dengan   jenis  tanaman  tersebut,  sehingga  tidak  bercampur 

dengan jenis tanaman lain. Tanaman ini dirawat dan diberi pupuk sehingga 
pertumbuhannya optimal. 

b. Pembibitan tanaman obat 

Tanaman-tanaman yang dibibitkan adalah tanaman-tanaman yang sudah ada 

di Kebun Tumbuhan Obat Farmasi, namun diutamakan pada tanaman yang 

berkhasiat obat dan sudah umum dikenal masyarakat. Pembibitan dilakukan 

dalam pot, 10 pot untuk masing-masing tanaman. Tanaman diletakkan pada 

rumah  pembibitan  Kebun  Tumbuhan  Obat  Farmasi  dan  dirawat  dengan 

seksama di tanam di dalam pot dan polybag. Ukuran pot dan polybag yang 

digunakan adalah beragam ukuran, disesuaikan dengan besar tanamannya. 

 
Produksi Herbal  Cafe  dalam  bentuk  simplisia,  minyak  dan  sediaan  minuman 

instant. 

1 Produksi simplisia 

2 Produksi simplisia melewati beberapa proses yaitu pemanenan, penyortiran, 

pencucian,  pengeringan,  dan  pengemasan  (5).  Tanaman  obat  yang  akan 

dijadikan simplisia dipanen dari hasil budidaya dari Kebun Tanaman Obat 

Farmasi, kemudian disortir sehingga diperoleh bagian yang layak sedangkan 

bagian yang tidak bagus dibuang. Kemudian tanaman tersebut dicuci dengan 

air  yang  mengalir  sampai  air  bilasan  tidak  terlihat  kotor  (4,5).  Setelah 

bersih, tanaman obat ditiriskan ditempat teduh dan  dihamparkan agar air 

mengering.  Untuk  tanaman  obat  berupa  rimpang,  dilakukan  perajangan 

untuk mempermudah proses selanjutnya. Tebal perajangan kira-kira 5-7 mm 

(4).  Dan untuk daun-daun dengan permukaan yang lebar, juga dilakukan 

perajangan   sehingga   mudah   dalam   proses   pengeringan.   Pengeringan 

tanaman obat dilakukan di  rumah kaca Kebun Tumbuhan Obat Farmasi 

dengan  bantuan  sinar  matahari.  Lama   pengeringan  selama  3-4  hari. 

Simplisia tanaman obat ditimbang berat keringnya, dan  dikemas. Sebelum 

dimasukkan kedalam plastik kemasan, simplisia disortir sehingga diperoleh 
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simplisia  yang  bagus.  Simplisia  dalam  plastik  kemasan,  dimasukkan  ke 
dalam  kemasan  kertas,  dan  diberi  label  yang  mencantumkan  beberapa 

informasi, antara lain  : tempat produksi, berat simplisia, khasiat tanaman 

dan cara pemakaian simplisia. 

3 Produksi minuman instant 

Bahan baku yang digunakan adalah rimpang jahe dan temulawak dan gula. 

Proses  pembuatan  minuman  instant  :  bahan  baku  diparut  dan  diambil 

sarinya  kemudian  disaring.  Sari  jahe/temulawak  ditambahkan  gula  dan 

dicampurka,  dipanaskan  di  atas   api  kompor  (1)  sehingga  membentuk 

serbuk.  Serbuk-serbuk  tersebut  dihaluskan   untuk  mendapatkan  derajat 

kehalusan yang sama, kemudian dikemas dalam plastik  kemasan dengan 

berat  15  gram  tiap  bungkusnya.  Jahe/  temulawak  instant   dimasukkan 

kedalam kemasan kertas. Tiap kemasan berisi 5 jahe/ temulawak instant. 

Kemasan diberi label yang memuat informasi nama produk, berat produk, 

khasiat produk  dan cara pakai. Produk ini tidak menggunakan pengawet 

buatan, sehingga aman dikonsumsi. 

4 Produk minyak 

Produk minyak yang dihasilkan adalah minyak gosok, minyak telon dan 
minyak sereh. Komposisi dari minyak gosok maupun minyak telon dirujuk 

dari produk yang telah beredar dipasaran, sedangkan minyak sereh berasal 

dari penyulingan dari daun sereh wangi. Minyak-minyak tersebut 
dimasukkan kedalam botol-botol, diberi label yang memuat informasi antara 

laian : nama produk, komposisi minyak ( minyak gosok dan minyak telon), 

khasiat, cara pakai, volume minyak dan tempat produksi. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada  program  ini  telah  dilakukan  serangkaian  kegiatan  dalam  upaya 

pemanfaatan tanaman obat, meliputi budidaya tanaman obat, pembibitan tanaman 

obat  dan  produksi  sediaan.  20  jenis  tanaman  telah  dibudidayakan  di  Kebun 

Tumbuhan  Obat  Farmasi,  tanaman  tersebut  ditanam  pada  lahan  tertentu  dan 

dirawat  serta  diberi  pupuk.  Kondisi  tanah  dan  cuaca  yang  sejuk  di  Kebun 

Tumbuhan  Obat  Farmasi  sangat  mendukung  untuk  kesuburan  tanaman  oabt 

tersebut. Tanaman yang dibudidayakan umumnya adalah tanaman yang sudah 

dikenal masyarakat, seperti sambiloto, kumis kucing, lengkuas, dan lain-lain. 

Untuk mempercepat promosi keberadaan Herbal Café, maka Tim Herbal 

Café  juga  mengikuti  acara-acara  yang  sifatnya  berhubungan  dengan  promosi 

produk. Seperti acara bazaar pada Pimnas XVIII-2005 di Universitas Andalas dari 

tanggal 12 sampai 14 Juli 2005. Ekspo pada Lustrum X FMIPA UNAND tanggal 

5 sampai 10 September 2005. Direncanakan juga Herbal Café akan mengikuti 

Padang expo yang diadakan oleh Pemko Padang setiap 2 tahun sekali. Promosi 

Herbal Café juga telah dilakukan melalui leaflet dan pamflet. 

Produksi tanaman  obat  yang  telah  dihasilkan  berupa  simplisia  kering, 

minyak-minyak  (minyak  gosok,  minyak  telon  dan  minyak  sereh).  Banyaknya 

simplisia tergantung jumlah/ berat tanaman obat yang bisa dipanen. Simplisia 

yang telah dihasilkan yaitu daun kumis kucing (48 bungkus), daun kejibeling (55 

bungkus), daun sambiloto (7 bungkus),  daun jambu biji (49 bungkus), rimpang 

temulawak (104 bungkus), daun sembung (20 bungkus) dan daun tempuyung (20 
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bungkus. Produk minyak yang telah dihasilkan berupa minyak gosok (15 botol, isi 
150 ml), minyak telon (19 botol, isi 30 ml) dan minyak sereh (25 botol, isi 60 ml). 

 
Tabel 1.   Jenis-jenis tanaman yang telah dibudidaya 

 
No Nama tanaman Nama latin Famili 

 

1 Sambiloto Andrographis paniculata Acanthaceae 
2 Jeruk nipis Citrus aurantifolia Rutaceae 
3 Brotowali Tinospora crispa Menispermaceae 
4 Kumis kucing Orthosipon aristatus Labiatae 
5 Pegagan Centella asiatica Umbelliferae 
6 Kejibeling Strobilantes crispus Acanthaceae 
7 Jambu Biji Psidium guajava Myrtaceae 
8 Sereh wangi Cymbopogon nardus Poaceae 
9 Sembung Blumea balsamifera Asteraceae 
10 Tempuyung Sonchus arvensis Asteraceae 
11 Kunyit Curcuma domestica Zingiberaceae 
12 Temulawak Curcuma xanthorrhiza Zingiberaceae 
13 Lengkuas Lenguas galanga Zingiberaceae 
14 Salam Syzygium polyanthum Myrtaceae 
15 Melati Jasminum sambac Oleranceae 
16 Buah makasar/ malur Brucea javanica Simaroubaceae 
17 Daun dewa Gynura procumbens Asteraceae 
18 Tapak dara Catharanthus roseus Apocynaceae 
19 Jahe Zingiber officinale Zingiberaceae 
20 Bunga mawar Rosa hybrida Rosaceae 

 

Table 2.   Jenis-jenis tanaman yang telah dilakukan pembibitan 

 
No Nama tanaman Nama latin Famili Jumlah 

1 Jeruk purut Citrus hystrix Rutaceae 10 pot 
2 Jeruk nipis Citrus aurantifolia Rutaceae 10 pot 
3 Buah makasar/ malur Brucea javanica Simaroubaceae 10 pot 
4 Kumis kucing Orthosipon aristatus Labiatae 10 pot 
5 Pegagan Centella asiatica Umbelliferae 10 pot 
6 Salam Syzygium polyanthum Myrtaceae 10 pot 
7 Jambu biji Psidium guajava Myrtaceae 10 pot 
8 Sereh wangi Cymbopogon nardus Poaceae 10 pot 
9 Jahe Zingiber officinale Zingiberaceae 10 pot 
10 Tapak dara Gynura procumbens Asteraceae 10 pot 
12 Kunyit Curcuma domestica Zingiberaceae 10 pot 
13 Temulawak Curcuma xanthorrhiza Zingiberaceae 10 pot 
14 Lengkuas Lenguas galanga Zingiberaceae 10 pot 
15 Lidah buaya Aloe vera Liliaceae 10 pot 
16 Bunga mawar Rosa hybrida Rosaceae 10 pot 

 

Tabel 3.   Jenis-jenis sediaan yang diproduksi 

 
No Jenis Sediaan Jumlah 

1 Jahe instan 55 kg sediaan 
2 Temulawak instan 53 kg sediaan 
3 Minyak gosok 15 botol @150 ml 
4 Minyak telon 19 botol @ 30 ml 
5 Minyak sereh 25 botol @ 60 ml 

mailto:@150
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Sediaan  minuman  kesehatan  yang  diproduksi  adalah  jahe  instant  dan 
temulawak  instant  dengan  harga  jual  masing-masingnya  Rp.  3.200,-  dan  Rp. 

2.800,- 

Analisis ekonomi minuman instant : 

B Jahe instant 

Biaya produksi (untuk menghasilkan 10 kg sediaan/minggu) 

- penyusutan Rp. 20.250,- 

- upah/minggu Rp. 90.000,- 

- listrik, air, BBM Rp. 25.000,- 

- bahan baku Rp. 65.000,- 

- kemasan Rp. 70.000,- 

Total Rp. 270.250,- 

10 kg sediaan = 130 kemasan ( 5 x 15 g) 

Biaya produksi = Rp. 270.250,- / 130 kemasan 

= Rp. 2.078,85/ kemasan 

Harga jual = Rp. 3.200,- 

Laba yang diperoleh = Rp. 1.121,15/ kemasan 

 
B Temulawak instant 

Biaya produksi (untuk menghasilkan 10 kg sediaan/minggu) 

- penyusutan Rp. 20.250,- 

- upah/minggu Rp. 90.000,- 

- listrik, air, BBM Rp. 25.000,- 

- bahan baku Rp. 40.000,- 

- kemasan Rp. 70.000,- 

Total Rp. 245.250,- 

10 kg sediaan = 130 kemasan ( 5 x 15 g) 

Biaya produksi = Rp. 245.250,- / 130 kemasan 

= Rp. 1.886,54/kemasan 

Harga jual = Rp. 2.800,- 

Laba yang diperoleh = Rp.  913,46/ kemasan 

 
Produk-produk Herbal cafe menggunakan kemasan kertas dari kertas semen, 

yang dibuat sendiri sehingga menimbulkan kesan yang lebih alami. 
 

 
 

Gambar 1.   Contoh produk Herbal Cafe. 
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Dari  pemasaran  yang  dilakukan  dapat  diketahui  bahwa  produk  berupa 
simplisia  kurang  diminati  masyarakat,  hal  ini  mungkin  disebabkan  simplisia 

tersebut  tidak  bisa  digunakan  dengan  segera,  karena  simplisia  harus  direbus 

dahulu  dengan  air.  Sedangkan   untuk  minuman  kesehatan  jahe  instant  dan 

temulawak instant cukup diminati masyarakat  karena dari segi kepraktisan dan 

khasiatnya. 

Demi tetap tejaganya semangat dan jiwa berwirausaha, maka mahasiswa 

penggerak ”Herbal Cafe” bergabung dengan kelompok mahasiswa dari Program 

Kreatifitas Mahasiswa Universitas Andalas yang lain, telah melakukan 

konsolidasi  untuk membentuk sebuah asosiasi yang bergerak  di bidang 

kewirausahaan.  Asosiasi  tersbebut   bernama  Asosiasi  Pengusaha  Mahasiswa 

dengan   di   bawah   pembinaan   seorang   praktisi   ekonomi   Sumatera   Barat, 

H. Irfianda Abidin, SE. 

 
KESIMPULAN 

Dari gambaran yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa usaha 

yang   digerakkan  oleh  tim  ”Herbal  Cafe”  ini  sangat  potensial  dan  dapat 

dikembangkan lebih baik lagi ke depan, terutama untuk minuman jahe instant dan 
temulawak instant yang cukup diminati oleh masyarakat. 
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