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ABSTRAK 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan alam melimpah. Salah 

satu   kekayaan   yang  dimilikinya  adalah  kekayaan  flora  (tumbuh-tumbuhan). 

Selain sebagai sumber bahan makanan, tumbuh – tumbuhan merupakan sumber 

utama yang telah lama dimanfaatkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia untuk 

membuat obat – obatan tradisional. Walaupun obat – obatan tradisional belum 

banyak yang dibuktikan secara ilmiah, namun khasiat obat – obatan tradisional 

telah  digunakan  secara  turun  temurun  untuk  mengobati   berbagai  macam 

penyakit.  Seiring  dengan  perkembangan  jaman  yang  semakin  maju,  banyak 

perusahaan menawarkan obat – obatan modern yang harganya tidak murah dan 

memiliki  banyak efek samping dalam penggunaannya. Namun, masyarakat saat 

ini justru lebih memilih obat – obatan modern dibandingkan dengan 

menggunakan obat – obatan tradisional. Padahal, obat – obatan tradisional bisa 

memberikan  solusi yang murah terhadap penyembuhan suatu penyakit dengan 

efek  samping  minimal.  Salah  satu  hal  yang  mungkin  menyebabkan  semakin 

berkurangnya penggunaan obat-obatan tradisional tersebut adalah tidak adanya 

pengetahuan  yang  diberikan  oleh  orang  tua  terhadap  anak-anaknya  secara 

berkesinambungan.  Hal  ini  menyebabkan  pengetahuan  mengenai  obat-obatan 

tersebut semakin lama semakin berkurang dan bisa saja akhirnya  hilang sama 

sekali seiring dengan perkembangan jaman. Sebuah ironi yang sangat tragis bagi 

bangsa  Indonesia  dengan  segala  kekayaan  alamnya.  Untuk  menjaga  agar 

kekayaan  bangsa  Indonesia  tidak  hilang  oleh  kemajuan  jaman  yang  semakin 

cepat berkembang, maka diperlukan suatu upaya pelestarian yang bertujuan agar 

pengetahuan tentang obat – obatan tradisional dapat dimiliki oleh setiap generasi 

bangsa.   Salah   satu   wujud   upaya   yang   dapat   dilakukan   adalah   dengan 

membangun  sebuah  situs  sebagai  pusat  informasi  obat  –  obatan  tradisional. 

Dengan  menggunakan  teknologi  internet,  situs  tersebut  dapat   memfasilitasi 

masyarakat  untuk  memperoleh  maupun  bertukar  informasi  mengenai  obat  – 

obatan tradisional dengan mudah dan cepat. Kemudahan yang bisa didapatkan 

dari situs tersebut diharapkan dapat menarik kembali minat masyarakat terhadap 

obat  –  obatan  tradisional,  sehingga  kita  tidak  akan  kehilangan  salah  satu 

kekayaan besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 
 

Kata Kunci: obat – obatan tradisional, obat – obatan modern, efek samping, 

pelestarian, situs 

 
PENDAHULUAN 

Kekayaan alam  yang  dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia  sangat  melimpah, 

khususnya kekayaan flora atau tumbuh – tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan 

merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan karena berbagai manfaat 

yang  diberikannya, baik sebagai sumber makanan maupun obat-obatan. Sebagai 

sumber  makanan,  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  tumbuh-tumbuhan  merupakan 

bahan pokok yang wajib ada dan  menjadi sumber makanan utama bagi bangsa 
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Indonesia. Sedangkan sebagai sumber obat-obatan, kekayaan flora di Indonesia 

sebenarnya  sudah cukup banyak dimanfaatkan oleh nenek moyang bangsa kita 

untuk  mengobati  berbagai   macam  penyakit.  Meskipun  belum  banyak  yang 

dibuktikan secara ilmiah khasiat  sesungguhnya dari tanaman-tanaman tersebut, 
akan tetapi sebagai salah satu alternatif penyembuhan penyakit tertentu, tanaman- 

tanaman tersebut sudah dipergunakan secara turun-temurun dan memberikan hasil 

yang diharapkan dalam proses penyembuhan. 
Sayangnya,  seiring  dengan  perkembangan  jaman  yang  semakin  maju, 

semakin  banyak  perusahaan  menawarkan  obat-obatan  modern  yang  berharga 

mahal dan seringkali  memberikan efek samping yang tidak sedikit. Pemberian 

dalam dosis yang berlebihan justru dapat menimbulkan kerusakan yang fatal bagi 

organ tubuh seperti kerusakan hati dan ginjal dan juga menimbulkan 

ketergantungan.  Tanaman-tanaman  obat  tradisional,  yang   sangat  kecil  efek 

sampingnya, semakin lama semakin tidak mendapat tempat di masyarakat umum. 

Mereka lebih percaya terhadap obat-obatan modern dengan segala macam efek 

sampingnya. Padahal, tanaman obat tradisional tersebut bisa memberikan solusi 

awal  yang   murah  terhadap  proses  penyembuhan  dan  pencegahan  terhadap 

penyakit. Salah satu faktor yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat 

terhadap  khasiat  obat  –  obatan   tradisional  adalah  terputusnya  pengetahuan 

tentang  obat  –  obatan  tradisional  yang  dimiliki  oleh  nenek  moyang  bangsa 

Indonesia.  Hal  ini  menyebabkan  pengetahuan  mengenai  obat-obatan  tersebut 

semakin  lama  semakin  berkurang  dan  bisa  saja  akhirnya  hilang  sama  sekali 

seiring dengan perkembangan jaman. 

Dengan  usaha   tertentu,   kita   sebenarnya   memiliki   kesempatan   untuk 

mengembangkan obat-obatan tradisional tersebut yang pada akhirnya diharapkan 

bisa menjadi  salah satu ciri khas bangsa yang membedakan bangsa ini dengan 

bangsa lainnya. Di samping  itu, dengan penelitian yang lebih intensif, mungkin 

saja ditemukan khasiat dan manfaat lainnya  yang sebelumnya tidak diketahui, 

yang pada akhirnya memberikan kontribusi bangsa Indonesia terhadap kesehatan 

dunia. 

Kurangnya wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk mengenal obat- 

obatan tradisional merupakan masalah utama yang harus dicari solusinya. Hal ini 

disebabkan pengetahuan mengenai obat-obatan tersebut sifatnya hanya lisan saja, 

yang menyebabkan informasi tersebut mudah hilang. Untuk itu diperlukan suatu 

media  yang  mampu   mengorganisasikan  pengetahuan  mengenai  obat-obatan 

tradisional tersebut sehingga bisa  dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat 

dan menjaga kesinambungan pengetahuan mengenai obat-obatan tradisional dari 

generasi  ke  generasi.  Namun,  kehidupan  masyarakat   yang  makin  modern 

menyebabkan masyarakat menginginkan segala sesuatunya serba cepat,  praktis 

dan  mudah.  Hal  ini  terkait  dengan  permasalahan  sebelumnya,  bahwa  dalam 

pengelolaan pengetahuan tersebut, tentunya media yang diharapkan adalah media 

yang praktis, mudah dan bisa mengotimalkan segala sumber daya yang ada. 

Tujuan yang ingin kami capai dengan dilakukannya pencarian solusi dari 

masalah – masalah yang timbul adalah sebagai berikut : 

1. Melestarikan salah satu kekayaan bangsa (pengetahuan tentang obat- 

obatan tradisional) yang mempunyai potensi besar dalam memberikan 

kontribusi terhadap dunia kesehatan. Hal ini tentu saja bisa 

meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional. 
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2. Menarik  minat  masyarakat  untuk  lebih  mengenal  tanaman  obat 

tradisional,  sehingga  bisa  meningkatkan  penelitian-penelitian  yang 

berkaitan dengan obat tradisional ini. 

3. Meningkatkan daya tarik bagi masyarakat untuk kembali lagi ke obat– 

obatan tradisional yang merupakan warisan dari nenek moyang kita. 

4. Membentuk sebuah situs yang bisa dijadikan sebagai pusat informasi 

obat tradisional. Pembuatan situs ini tentunya memanfaatkan teknologi 

komputer dan internet, serta bisa juga dengan menambahkan 

kemampuan  teknologi  mobile  untuk  memberikan  kemudahan  akses 

bagi masyarakat. Dengan  pembuatan situs ini, ada banyak hal yang 

bisa dicapai, yaitu: 

a. Memfasilitasi  masyarakat  agar  mereka  dapat  dengan  mudah 

mencari informasi yang berhubungan dengan obat-obatan 

tradisional, seperti kegunaannya, bahannya, dan cara pembuatan 

dari obat tersebut. 

b. Menyebarluaskan pengetahuan   kepada   masyarakat   tentang 

khasiat dari tanaman-tanaman obat tradisional sehingga 

masyarakat bisa  memanfaatkan obat-obatan tradisional tersebut 

secara lebih optimal. 

c. Menjadi sarana untuk berdiskusi dan bertukar informasi tentang 

obat-obatan tradisional melalui artikel-artikel yang disediakan. 

Situs tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah solusi yang sesuai dengan 

perkembangan jaman saat ini, yaitu majunya teknologi informasi. Di masa yang 

akan datang, kekayaan alam  bangsa Indonesia, khususnya tumbuh – tumbuhan 
dan  pengetahuan  tentang  obat  –  obatan  tradisional  akan  tetap  lestari  karena 

munculnya teknologi modern tidak akan menghilangkan kekayaan tersebut, tetapi 

justru kita memanfaatkan teknologi modern untuk melestarikannya. 

 
METODE PENELITIAN 

Pengembangan  ini  dilakukan  di  Laboratorium  Komputer  Fasilkom  UI 

selama kurang lebih 7 bulan, yaitu dari bulan April 2005 hingga November 2005. 

Metode utama yang kami gunakan untuk mendapatkan informasi adalah melalui 

sumber  –  sumber  di  internet  (http://www.roemahherba.net).  Kemudahan  dan 

kecepatan serta keakuratan data yang bisa  didapatkan melalui internet membuat 

observasi lebih mudah dilakukan. Selain itu, kami juga  menggunakan metode 

tinjauan  buku  pustaka,  Hembing(1992),  yang  berkaitan  dengan   tumbuh  – 

tumbuhan,  seperti  nama  tumbuhan  baik nama  Latin,  Indonesia  maupun  nama 

daerah, uraian atau penjelasan mengenai tumbuhan tersebut, kemudian kegunaan 

atau khasiat  dari  tumbuhan, serta ramuan obat tradisional yang bisa dibuat dari 

tumbuhan tersebut. 

Adapun  tahapan-tahapan  pengolahan  data  dan  analisis  yang  dilakukan 

berdasarkan sumber yang kami gunakan, Whitten  (2004), adalah sebagai berikut: 

1.  Investigasi awal: pada tahap ini ditentukan ruang lingkup dari proyek, 

batasan-batasan, partisipan, biaya dan jadwal. Tahap ini bertujuan untuk 

menilai kelayakan dari proyek tersebut. 

2.  Analisa: pada tahap ini dilakukan analisa permasalahan baik dari segi 

bisnis dan  teknologi, yaitu dengan mengidentifikasi permasalahan dan 

sebab-akibatnya. Dari tahap analisa ini akan diperoleh peluang-peluang 

http://www.roemahherba.net/
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yang mungkin dan juga arahan. Beberapa hal yang dilakukan dalam 

tahap ini antara lain: studi ruang lingkup permasalahan, analisa masalah 

dan peluang, analisa  proses bisnis, serta penyajian temuan-temuan dan 

rekomendasi. 
3.  Analisa kebutuhan: Pada tahap ini dilakukan analisa kebutuhan dari 

sistem yang akan dibuat, yang meliputi tujuan pengembangan sistem dan 

prioritas-prioritas requirements sehingga menghasilkan suatu pernyataan 

business requirements system. 

4.  Analisa keputusan: pada tahap ini dilakukan analisa mengenai solusi 

teknis yang diperkirakan bisa mengatasi permasalahan sekaligus 

memenuhi business requirements. Hal tersebut akan digunakan untuk 

merancang  dan  mengimplementasikan  sistem  yang  memenuhi  segala 

requirements tersebut. 

5.  Perancangan: pada tahap ini dilakukan perancangan sistem dari segi 

teknologi. Hasil tahap ini adalah berupa model data, model proses, dan 

model antar muka. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan analisa terhadap permasalahan dan kebutuhan yang harus ditangani 

oleh sistem, beberapa masalah utama yang harus ditangani oleh sistem adalah : 

• kebutuhan akan suatu basis data tentang tumbuh-tumbuhan tradisional yang 
berkhasiat sebagai obat 

• kebutuhan  akan  kemudahan  bagi  masyarakat  dalam  pencarian  informasi 

tentang obat-obatan tradisional 

Dari permasalahan tersebut, dilakukan analisa lebih lanjut mengenai fitur-fitur 

yang harus ada dalam sistem. Beberapa fitur yang harus diimplementasikan adalah 

: 

• Fitur untuk memasukkan data mengenai obat-obatan tradisional dan juga 
manfaatnya. 

• Fitur untuk memasukkan dan mengelola artikel yang berkaitan dengan obat- 
obatan tradisional tersebut. 

• Fitur untuk berdiskusi dan berkomunikasi yang berkaitan dengan segala hal 

tentang obat-obatan tradisional. 

• Fitur pencarian untuk mencari obat-obatan tradisional yang sesuai untuk 
penyakit  tertentu  dan  juga  fitur  untuk  mencari  informasi  lainnya  yang 

dibutuhkan. 

• Fitur untuk melihat situs dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa 

Inggris sehingga bisa dimanfaatkan oleh seluruh bangsa di dunia. 
Setelah dilakukan analisa kebutuhan terhadap sistem, kemudian dilakukan analisa 

keputusan mengenai solusi teknis yang ditawarkan untuk menangani 

permasalahan. Dari analisa keputusan tersebut, diputuskan bahwa teknologi yang 

akan digunakan dalam membangun sistem adalah : 

• PHP 4.x – 5.x 

• Smarty-2.6.10 

• DBMS PostgreSQL 8.0 

• Editor : Editplus, Scite, PHP Designer 2005 

• Apache HTTP Server v2.x 
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Selanjutnya, pada tahap perancangan dihasilkan Entity Relationship 

Diagram  (ERD)  yang  menggambarkan  mengenai  logical  representation  dari 

sistem yang  akan dibuat. Setelah dilakukan pemodelan dari sistem yang akan 

dibuat, maka dilakukan  implementasi untuk membangun sistem. Dari beberapa 
fitur yang disebutkan di atas, fitur-fitur yang berhasil diimplementasikan adalah : 

• Fitur pemasukan data mengenai obat tradisional sudah diimplementasikan. 

Fitur ini memfasilitasi admin untuk menambahkan data mengenai tanaman 

yang berkhasiat untuk mengobati penyakit. 

• Fitur tentang artikel, menyediakan artikel-artikel yang berhubungan dengan 
kesehatan.  Penambahan dan penghapusan artikel hanya dapat dilakukan 
oleh admin. 

• Fitur   galeri   tanaman,   menyediakan   informasi   tentang   tanaman   yang 
berkhasiat untuk mengobati penyakit beserta cara pembuatannya. 

Pencarian tanaman dapat dilakukan berdasarkan beberapa kategori yaitu: 

nama lokal, nama latin, dan penyakit. 

• Fitur   berita,   menyediakan   informasi   terbaru   yang   berkaitan   dengan 

kesehatan. Penambahan berita hanya dapat dilakukan oleh admin. 

• Fitur tips, menyediakan kiat-kiat yang berkaitan dengan perawatan 
kesehatan. Penambahan tips hanya dapat dilakukan oleh admin. 

• Fitur links, menyediakan informasi tentang situs-situs yang berhubungan 
dengan pengetahuan. Member dapat menambahkan links dengan approval 

dari admin. 

• Fitur   edit   profile   memfasilitasi   member   untuk   melakukan   perubahan 
terhadap profile yang dimilikinya. 

Sedangkan fitur yang belum diimplementasikan adalah: 

• Fitur diskusi dan komunikasi mengenai obat-obat tradisional. 

• Fitur  dua  bahasa,  yang  berhasil  diimplementasikan  hanya  dalam Bahasa 

Indonesia. 

 
Berikut ini adalah beberapa gambar dari antar muka/tampilan Sistem Situs Obat 

Tradisional yang telah dibangun : 
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Gambar 1.   Halaman muka situs obat tradisional. 
 

 
 

 
 

Gambar 2.   Halaman untuk daftar sebagai member. 
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Gambar 3.   Halaman galeri tanaman beserta pencariannya. 
 

 
 

 
 

Gambar 4.   Halaman untuk modul berita. 
 

KESIMPULAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan yang dijelaskan dalam pendahuluan, maka dibuat situs 

obat   tradisional.  Dengan  situs  ini,  masyarakat  dapat  mengakses  informasi 

mengenai obat-obat tradisional yang berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit. 

Dengan situs ini, masyarakat dapat saling bertukar informasi dan 

pengetahuan mengenai obat-obat tradisional melalui artikel maupun forum diskusi 



PKMT-3-3-8  

 

 
 
 

yang  tersedia.  Akibatnya,  tujuan  untuk  melestarikan  kekayaan  bangsa  dan 

mengajak kembali masyarakat untuk menggunakan obat tradisional dapat tercapai. 
Selain  itu,  juga  dapat  meningkatkan  minat  riset  masyarakat  dalam  meneliti 

tanaman yang ada dan hasilnya dapat disebarkan melalui situs ini. 

Melalui situs ini pula masyarakat dapat memperoleh tips-tips serta informasi 

yang berkaitan dengan kesehatan. Selain itu, kegunaan paling utama dari situs ini 

adalah sebagai basis data nasional yang menyimpan informasi mengenai tumbuh- 

tumbuhan (flora) tradisional yang  berkhasiat sebagai obat. Dan pada akhirnya, 

situs  ini  dapat  menjadi  rujukan  dalam   mencari   informasi  mengenai  obat 

tradisional atas suatu penyakit maupun sebagai rujukan dalam penelitian atau riset 

yang berkaitan dengan pemanfaatan flora di Indonesia. 

 
Saran 

Situs ini baru terdiri dari beberapa modul dan akan semakin bermanfaat bagi 

masyarakat  bila dilengkapi  dengan fitur-fitur  lain  yang  mendukung.  Sehingga 

diharapkan,  agar  situs  ini  terus  dikembangkan  sesuai  dengan  permintaan  dan 

perubahan yang ada di masyarakat. 

Untuk itu, diharapkan agar disediakan alokasi tenaga, pengetahuan maupun 

biaya guna pengembangan situs ini lebih lanjut. Situs ini tidak akan memberikan 

manfaat yang optimal dan lama jika tidak didukung dengan perawatan yang baik. 

Selain   itu,   juga   diperlukan   dukungan   dari   para   ilmuwan   yang   bergerak 

dibidangnya guna memperkaya informasi yang ada di situs ini. 
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