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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu kabupaten dari 14 

Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. Secara Administratif, terdiri dari 9 

(sembilan) Kecamatan, 10 Kelurahan dan 93 Desa. Terletak pada posisi : 

114027’3,32” – 115050’47” Bujur Timur dan 0049’ Lintang Utara serta 1027’ 

Lintang Selatan. Luas Wilayah 1.019.143 Ha (10.191,43 Km2), berdasarkan 

digitasi planimetris atas Peta RTRWP pada PERDA Prov. Kalteng Nomor : 8 

Tahun 2003. Berdasarkan data BPS Kab. Barito Utara, luas wilayah 

Kabupaten Barito Utara 830.000 Km2 (8.300 Ha). 

Dari 93 Desa dan 10 Kelurahan se Kabupaten Barito Utara, pada tahun 

2014 masih terdapat 14 desa tertinggal dan 89 desa/kelurahan, maju (Hasil 

Update data oleh Bappeda Kabupaten Barito Utara tahun 2014). Kondisi ini 

lebih baik dari kondisi pada tahun 2012 dimana masih terdapat 41 desa 

tertinggal dan 62 desa maju (Update data Podes 2008) serta kondisi pada 

tahun 2008 dimana masih terdapat 53 desa tertinggal dan 40 desa maju (Data 

Podes 2008) 

Jumlah Penduduk 144.681 jiwa (berdasarkan Registrasi Penduduk per 

Desember 2013 oleh Disdukcapil Kabupaten Barito Utara). Berdasarkan data 

Sensus Penduduk oleh BPS Kab. Barito Utara Tahun 2012, jumlah penduduk 

Kabupaten Barito Utara sejumlah 124.300 jiwa. Berdasarkan angka proyeksi 
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sementara penduduk oleh BPS Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 sejumlah 

125.400 jiwa.  

Komposisi penduduk menurut agama Kabupaten Barito Utara terdiri 

dari 

Agama Islam 70%, Hindu/Kaharingan 12 %, Kristen Protestan 11%, Katholik 

6%, Budha dan lainnya 1% (Data Disdukcapil Kab. Barito Utara, Desember 

2013). 
1
 

 Penelitian dilakukan pada empat kecamatan di Kabupaten Barito Utara: 

1. Kecamatan Lahei 

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Bidang Pemanfaatan dan Kawasan Kabupaten Barito Utara 

bahwa untuk luas hutan untuk desa Lahei secara administratif belum 

ditentukan oleh pemerintah daerah. Akan tetapi, luas keseluruhan hutan di 

Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara adalah 302, 357.62 Ha dengan 

hutan lindung (HL) seluas 13,812.38, hutan produksi (HP) seluas 

113,232.39, hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 31,293.08, 

dan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 144,019.77.   

Secara administratif kawasan hutan di Kecamatan Lahei Kabupaten 

Barito Utara memiliki batas wilayah sebagai berikut: 

 Sebelah Utara : Provinsi Kalimantan Timur. 

 Sebelah Selatan : Kecamatan Teweh Tengah, Teweh Baru, Teweh 

Timur, dan Gunung Purei. 

                                                           
1
 Profil daerah Kabupaten barito Utara, 2014. 
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 Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Timur. 

 Sebelah Barat : Kabupaten Murung Raya dan Kecamatan Lahei 

Barat.
2
 

2. Kecamatan Montallat. 

Kecamatan Montalat merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 

Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Kecamatan 

mempunyai luas wilayah 553 km2 dan berpenduduk 10.237 jiwa. Ibukota 

kecamatan ada di Tumpung Laung II, jarak ibukota kecamatan dengan 

ibukota kabupaten kurang lebih 122 km. 

Kecamatan memiliki batas dengan : 

Utara berbatasan dengan Kecamatan Teweh Tengah 

Selatan berbatasan denganKabupaten Barito Selatan 

Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan 

Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Timang 

Pada kecamatan montallat terbagi menjadi 6 desa dan 4 Kelurahan 

yaitu; Kamawen, Lahung, Pepas,  Rubei, Ruji, dan Sikan. Sedangkan 

Kelurahannya yaitu: Montallat I, Montallat II, Tumpung Laung I, dan 

Tumpung Laung II. 

3. Kecamatan Teweh Baru. 

Teweh Baru adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Barito Utara, 

Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Kecamatan ini dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 

                                                           
2
 Profil Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara. 
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2012 dan merupakan pemekaran dari kecamatan Teweh Tengah, serta 

dimasukkannya tiga desa di kecamatan Teweh Timur, yakni desa Panaen, 

Liang Buah, dan Gandring ke dalam kecamatan ini. 

Kecamatan Teweh Baru berbatasan dengan : 

Utara berbatasan dengan  Kecamatan Lahei 

Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teweh Selatan dan Gunung Timang 

Barat berbatasan dengan Kecamatan Teweh Tengah dan Teweh Selatan 

Timur berbatasan dengan Kecamatan Teweh Timur 

Kecamatan Teweh Baru dibagi menjadi 8 desa dan 2 kelurahan, antara 

lain: Gandring, Hajak, Liang Buah, Liang Naga, Malawaken, Panaen, 

Sabuh, dan Sikui. Sedangkan kelurahannya yaitu: Jambu dan Jingah.
3
 

4. Kecamatan Teweh Tengah. 

Kecamatan Teweh Tengah merupakan salah satu dari 6 kecamatan di 

wilayah Kabupaten Barito Utaradan merupakan salah-satu penyelenggara 

administrasi di tingkat kecamatan dengan berada tepat di Ibu 

KotaKabupaten Barito Utara, yakni Kota Muara Teweh.Pada tahun 

terakhir ini perkembangan Kecamatan Teweh Tengah berlangsung dengan 

cepat, hal ini merupakan konsekuensi logis dari Kecamatan Teweh Tengah 

sebagai kecamatan yang terletak di pusat perkembangan pembangunan di 

Kabupaten Barito Utara, dimana di Kota Muara Teweh adalah 

                                                           
3
 Profil Kecamatan Kabupaten Barito Utara, 2016 
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merupakanwilayah pemukiman penduduk terbesar, pusat kegiatan sosial 

dan ekonomi masyarakat yang dinamis. Selainitu, Kota Muara Teweh 

sendiri juga merupakan pusat operasional dari beberapa perusahaan 

pertambangan,perkebunan, perdagangan dan tentunya menjadi sentral 

penyelenggaraan administrasi pemerintahanKabupaten Barito Utara.Untuk 

menunjang percepatan pembangunan, penggalian potensi yang lebih 

optimal dan implementasi kebijakan Pemerintah yang mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentangPerubahan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4548) Sehingga kondisi tersebut menimbulkan pengaruh yang cukup besar 

terhadappercepatan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan 

Pembangunan demi kemajuan, kemakmuran dankesejahteraan masyarakat 

di bumi Iya Mulik Bengkang Turan ini. 

Kecamatan Teweh Tengah secara geografis terletak 0 - 100 M di 

atas permukaan laut dan dengan luaswilayah, yakni ± 634,14 Km²dengan 

jumlah penduduk sebanyak ±65.916 Jiwa yang terbagi ke dalam8 (delapan) 

Desa dan 2 (dua) Kelurahan berdasarkan Penerbitan Kartu Tanda 
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Penduduk Elektronik (E-KTP)Kecamatan Teweh Tengah per kondisi 01 

Maret 2013. 

Keadaan Geografis 

Kecamatan Teweh Tengah adalah merupakan salah satu dari 9 

(sembilan) yang tersebar dalam wilayahadministratif pemerinatahan 

Kabupaten Barito Utara dengan tatanan geografis yang didominasi 

perbukitankecil dan sedang. Kondisi geografis yang terletak  

Luas wilayah dan Letak Geografis 

Luas wilayah Kecamatan Teweh Tengah adalah ± 634,14 Km 2 

atau 7,64 % dari 8.300 Km2 luas wilayah Kabupaten Barito Utara dengan 

ibukota di Kota Muara Teweh. Memiliki wilayahadministratif yang 

meliputi 2 (dua) Kelurahan dan 8 (delapan) Desa. Secara geografis 

Kecamatan Teweh Tengah berada di tengah-tengah wilayah ibukota 

KabupatenBarito Utara, yakni Kota Muara Teweh. Adapun batas wilayah 

Kecamatan Teweh Tengah, sebagaiberikut : 

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Teweh Baru;. 

Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten 

Kapuas danKabupaten Murung Raya; 

Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Lahei, dan. 
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Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Teweh Baru dan Kecamatan 

Teweh Timur.
4
 

                                                           
4
 Drs. Dudy Bagus Prasetyo, MS., Profile Kecamatan Teweh Tengah, 2003. 
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B. Deskripsi Data  

Berdasarkan hasil penelitian pada empat kecamatan tentang tumbuhan 

berkhasiat obat untuk perawatan pasca melahirkan khas Suku Dayak Bakumpai 

di Kabupaten Barito Utara diperoleh jenis-jenis tumbuhan tumbuhan tertata 

pada tabel 3.4. 

Tabel 4.1 Jenis-jenis Tumbuhan Berkhasiat Obat Untuk Perawatan 

Pasca Melahirkan Khas Suku Dayak Bakumpai (Kabupaten Barito Utara) 

No 
Nama 

daerah 
Nama ilmiah 

Bagian yang 

digunakan 
Cara meramu 

Cara 

penggunaan 

Penyakit yang 

dapat diatasi 

Bidan Satu Desa Lahei II 

1. 
Tamba 

husan 
 Akar 

Direbus dengan 

air secukupnya 

Rebusan akar 

diminum 2x 

sehari pagi 

dan malam 

Mengobati 

kalalah
5
 

2. 
Kayu mali-

mali 

: Leeaindica 

(Burm. f.) 

Merr 

 

Akar 
Direbus dengan 

air secukupnya 

Diminum 1x 

sehari 

Untuk obat 

sakit perut 

setelah 

melahirkan 

3. 
Pucuk 

Kareho 

Callicarpa 

longifolia 

Lam. 

 

Daun 

Daunya 

ditumbuk atau 

dihaluskan 

kemudian 

dibulatkan 

setelah halus 

Daun yang 

telah 

dihaluskan 

dijadikan jamu 

lalu ditelan 1x 

sehari 

Untuk 

pengobatan 

luka dalam 

setelah 

melahirkan 

4. 
Kecume-

ng 

Physalis 

angulata L 

Daun dan 

akar 

Daunnya 

ditumbuk atau 

dihaluskan dan 

akarnya direbus 

dengan air 

secukupnya 

Daunya 

dijadikan jamu 

dan akarnya 

direbus 

dikonsumsi 1x 

sehari 

Untuk 

mengeluarkan 

darah kotor 

setelah 

melahirkan 

Bidan Dua Desa Lahei II 

1. 
Sambelu-

m 

Kalanchoe 

Pinnata (Lam) 
Daun 

daunnya direbus 

dengan daun 

tumbuhan lain 

rebusan daun 

digunakan 

untuk mandi 

daun untuk 

memulihkan 

tenaga 

2. Gamat  Akar 
Direbus hingga 

mendidih 

Diminum 2x 

sehari 

Untuk 

mengeluarkan 

darah kotor 

pasca 

melahirkan 

3. Kareho 

Callicarpa 

longifolia 

Lam. 

Daun 

Dihaluskan 

dengan cara 

ditumbuk lalu 

Ditelan 1x 

sehari 

Untuk 

penyembuhan 

luka pasca 

                                                           
5
 Kalalah adalah demam atau panas badan pasca melahirkan. 
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 dibikin jamu 

atau untalan 

melahirkan 

4. 
Mengku-

du 

Morinda 

citrifolia L 
Daun 

Dirubus hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina 

5. Laos 

Alpinia 

galanga (L.) 

Sw. 

 

Daun 
Direbus hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina 

6. Serai 

Cymbopogon 

citratus (DC.) 

Stapf 

Batang 

Batang diparut 

kemudian 

disaring dengan 

air 

Diminum 1x 

sehari 

Mengeluarkan 

darah kotor 

pasca 

melahirkan 

7. 
Tuntung 

Uhat 

Codiaeum 

variegatum 
 

Daun 
Direbus hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina 

8. Pudak 

Pandanus 

amaryllifolius 

Roxb 

Daun 
Direbus hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina 

9. Tembura 
Ageratum 

conyzoides L. 
Daun 

Diperas lalu 

diambil airnya 

Air perasan 

daun diminum 

2x sehari 

Untuk 

mengelurkan 

darah kotor 

pasca 

melahirkan 

10. Sulisial 
Alpinia 

zerumbet 
Rimpang 

Ubinya diparut 

terus diambil 

airnya 

Air perutan 

ubinya 

diminum 2x 

sehari 

Untuk 

mengelurkan 

darah kotor 

pasca 

melahirkan 

11. 
Kuku 

Dumpe 
 Akar 

Direbus sampai 

mendidih 

biarkan sampai 

dingin 

Air rebusan 

akar diminum 

1x sehari 

Untuk 

mengelurkan 

darah kotor 

pasca 

melahirkan 

12. 
Tabat 

Barito 

Ficus 

deltoidea Jack 
Daun 

Daunnya 

dihalusakan lalu 

dibuat menjadi 

jamu/untalan 3-

5 biji 

Diminum 1x 

sehari setelah 

makan 

Untuk 

keputihan dan 

sari rapat 

Bidan Tiga Desa Lahei I 

1. Sulisial 
Alpinia 

zerumbet 
Akar/ubi 

Ubinya diparut 

terus diambil 

airnya 

Air perutan 

ubinya 

diminum 2x 

sehari 

Untuk 

mengelurkan 

darah kotor 

pasca 

melahirkan 

2. 
Temulaw-

ak 

Curcuma 

xanthorrhiza 

ROXB 

Daun 

Direbus dngan 

campuran 

tumbuhan lain 

hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

pemulih 

stamina pasca 

melahirkan 

3. 
Sambelo-

m 

Kalanchoe 

Pinnata (Lam) 
Daun 

daunya juga 

direbus dengan 

campuran 

tumbuhan lain 

Rebusan akar 

diminum 1x 

sehari 

sedangkan 

rebusan daun 

Rebusan akar 

untuk 

pengobatan 

rebusan daun 

untuk pemulih 
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digunakan 

untuk mandi 

stamina dan 

menyembuhka

n memar pasca 

melahirkan 

4. Tambura 
Ageratum 

conyzoides L. 
Daun 

Diperas lalu 

diambil airnya 

Air perasan 

daun diminum 

2x sehari 

Untuk 

mengelurkan 

darah kotor 

pasca 

melahirkan 

5. Laos 

Alpinia 

galanga (L.) 

Sw. 

 

Daun 

Direbus hingga 

mendidih dan 

dicampur 

dengan bahan 

tumbuhan yang 

lain 

Air rebusan 

digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina pasca 

melahirkan 

6. Jahe 

Zingiber 

officinale 

Roscoe 

Rimpang 

Rimpang jahe 

dihaluskan 

dengan cara 

diparut lalu di 

campur dengan 

garam 

Dibalur pada 

bagian yang 

bengkak 

Obat 

bengkak/mem

ar setelah 

melahirkan 

7. kancur 

Kaempferia 

galanga L. 

 

Daun 

Dicampur 

dengan 

tumbuhan lain 

lalu direbus 

hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

pemulih 

stamina dan 

obat bengkak 

pasca 

melahirkan 

Bidan Empat Desa Lahei I 

1. Kayu laka 
Moringa 

oleifera Lam 
Akar 

Direbus hingga 

mendidih 

Diminum 2x 

sehari 
Obat kalalah 

2. 
Sambelo-

m 

Kalanchoe 

Pinnata (Lam) 
Daun 

Daunya juga 

direbus dengan 

campuran 

tumbuhan lain 

rebusan daun 

digunakan 

untuk mandi 

Rebusan daun 

untuk pemulih 

stamina 

3. 
Mengku-

du 

Morinda 

citrifolia L 
Daun 

Dirubus hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina 

4. 
Tamba 

husan 
 Akar 

Direbus dengan 

air secukupnya 

Rebusan akar 

diminum 2x 

sehari pagi 

dan malam 

Mengobati 

kalalah 

5. sulisial 
Alpinia 

zerumbet 
Rimpang 

Ubinya diparut 

terus diambil 

airnya 

Air perutan 

ubinya 

diminum 2x 

sehari 

Untuk 

mengelurkan 

darah kotor 

pasca 

melahirkan 

Bidan Lima Desa Ipu 

1. Tambura 
Ageratum 

conyzoides L 
Daun 

Diperas lalu 

diambil airnya 

Air perasan 

daun diminum 

2x sehari 

Untuk 

mengelurkan 

darah kotor 

pasca 

melahirkan 

2. Kareho 

Callicarpa 

longifolia 

Lam. 

Daun 

Dihaluskan 

dengan cara 

ditumbuk lalu 

Ditelan 1x 

sehari 

Untuk 

penyembuhan 

luka pasca 
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 dibikin jamu 

atau untalan 

melahirkan 

3. 
Mengku-

du 

Morinda 

citrifolia L 
Daun 

Dirubus hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina 

4. Laos 

Alpinia 

galanga (L.) 

Sw 

Daun 

Direbus hingga 

mendidih dan 

dicampur 

dengan bahan 

tumbuhan yang 

lain 

Air rebusan 

digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina pasca 

melahirkan 

5. Sarai 

Cymbopogon 

citratus (DC.) 

Stapf 

Batang 

Batang diparut 

kemudian 

disaring dengan 

air 

Diminum 1x 

sehari 

Mengeluarkan 

darah kotor 

pasca 

melahirkan 

6. 
Tuntung 

uhat 

Codiaeum 

variegatum 
 

Daun 
Direbus hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina 

7. 

Tamba 

husan 

 

 Akar 
Direbus dengan 

air secukupnya 

Rebusan akar 

diminum 2x 

sehari pagi 

dan malam 

Mengobati 

kalalah 

8. Gamat  Akar 
Direbus hingga 

mendidih 

Diminum 2x 

sehari 

Untuk 

mengeluarkan 

darah kotor 

pasca 

melahirkan 

9. Tambura 
Ageratum 

conyzoides L. 
Daun 

Diperas lalu 

diambil airnya 

Air perasan 

daun diminum 

2x sehari 

Untuk 

mengelurkan 

darah kotor 

pasca 

melahirkan 

Bidan Satu Desa Tumpung Laung II 

1. Tambura 
Ageratum 

conyzoides L. 
Daun 

Diperas lalu 

diambil airnya 

Air perasan 

daun diminum 

2x sehari 

Untuk 

mengelurkan 

darah kotor 

pasca 

melahirkan 

2. Sapapuri 

Sida 

rhombifolia L. 

 

Akar dan 

daun 

Akar direndam 

dalam air 

minum selama 1 

minggu dan 

daun dihaluskan 

lalu dibuat 

menjadi jamu 

Rendaman 

akar diminum 

3x sehari dan 

jamu daun 

dimimun 1x 

sehari 

Untuk 

mengelurkan 

darah kotor 

pasca 

melahirkan 

3. 
Ambin 

buah 

Phyllanthus 

niruri L. 

 

Daun 

Daun disaring 

lalu diambil 

airnya 

Diminum 1x 

sehari 

Untuk 

antibodi pasca 

melahirkan 

4. 
Sapapulut 

jawa 

Chromolae-na 

odorata   (L.) 

Uarat 

sampai daun 

Ditumbuk lalu 

peras kemudian 

ambil air 

perasannya 

Diminum 2x 

sehari 

Untuk 

membersihkan 

kotoran dalam 

tubuh pasca 

melahirkan 

Bidan Dua Desa Tumpung Laung II 

1. Lai Zingiber Rimpang Rimpang jahe Dibalur pada Obat 
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officinale 

Roscoe 

dihaluskan 

dengan cara 

diparut lalu di 

campur dengan 

garam 

bagian yang 

bengkak 

bengkak/mem

ar setelah 

melahirkan 

2. Kancur 

Kaempferia 

galanga L. 

 

Daun 

Dicampur 

dengan 

tumbuhan lain 

lalu direbus 

hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

pemulih 

stamina dan 

obat bengkak 

pasca 

melahirkan 

3. janar 

Curcuma

domestica 

Val 

 

Rimpang 

2-3 kunyit 

dicampur jahe 

lalu direbus 

Diminum 

Untuk 

menyegarkan 

badan pasca 

melahirkan 

4. 
Temulaw-

ak 

Curcuma 

xanthorrhiza 

ROXB 

Daun 

Direbus dngan 

campuran 

tumbuhan lain 

hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

pemulih 

stamina pasca 

melahirkan 

5. 
Tabat 

Barito 

Ficus 

deltoidea 

Jack. 

 

Daun 

Daunnya 

dihalusakan lalu 

dibuat menjadi 

jamu/untalan 3-

5 biji 

Diminum 1x 

sehari setelah 

makan 

Untuk 

keputihan dan 

sari rapat 

Bidan Tiga Desa Tumpung Laung I 

1. 
Sambelo-

m 

Kalanchoe 

Pinnata (Lam) 
Daun 

Daunya juga 

direbus dengan 

campuran 

tumbuhan lain 

Rebusan daun 

digunakan 

untuk mandi 

Rebusan daun 

untuk pemulih 

stamina 

2. 
Tuntung 

uhat 

Codiaeum 

variegatum 
 

Daun 
Direbus hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina 

3. 
Mengku-

du 

Morinda 

citrifolia L. 

 

Daun 
Dirubus hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina 

4. Serai 

Cymbopogon 

citratus (DC.) 

Stapf 

Batang 

Batang diparut 

kemudian 

disaring dengan 

air 

Diminum 1x 

sehari 

Mengeluarkan 

darah kotor 

pasca 

melahirkan 

5. Laus 
Alpinia 

galanga (L.) 
Daun 

Direbus hingga 

mendidih dan 

dicampur 

dengan bahan 

tumbuhan yang 

lain 

Air rebusan 

digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina pasca 

melahirkan 

6. pudak 

Pandanus 

amaryllifolius 

Roxb 

Daun 
Direbus hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina 

7. tambura 
Ageratum 

conyzoides L. 
Daun 

Diperas lalu 

diambil airnya 

Air perasan 

daun diminum 

2x sehari 

Untuk 

mengelurkan 

darah kotor 

pasca 

melahirkan 

8. Tamba  Akar Direbus dengan Rebusan akar Mengobati 
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husan air secukupnya diminum 2x 

sehari pagi 

dan malam 

kalalah atau 

demam pasca 

melahirkan 

9. 
Penawar 

seribu 

Excoecaria 

cochinchinens

is Lour 

Daun 

Daunnya 

direbus hingga 

mendidih 

Diminum 3x 

sehari oleh ibu 

pasca 

melahirkan 

Obat organ 

luka pasca 

melahirkan 

Bidan Empat Desa Tumpung Laung I 

1. Laus 
Alpinia 

galanga (L.) 
Daun 

Direbus hingga 

mendidih dan 

dicampur 

dengan bahan 

tumbuhan yang 

lain 

Air rebusan 

digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina pasca 

melahirkan 

2. Sarai 

Cymbopogon 

citratus (DC.) 

Stapf 

Batang 

Batang diparut 

kemudian 

disaring dengan 

air 

Diminum 1x 

sehari 

Mengeluarkan 

darah kotor 

pasca 

melahirkan 

3. 
Mengku-

du 

Morinda 

citrifolia L 
Daun 

Dirubus hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina 

4. 
Tuntung 

uhat 

Codiaeum 

variegatum 
 

Daun 
Direbus hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina 

5. tembura 
Ageratum 

conyzoides L. 
Daun 

Diperas lalu 

diambil airnya 

Air perasan 

daun diminum 

2x sehari 

Untuk 

mengelurkan 

darah kotor 

pasca 

melahirkan 

Bidan Satu Desa Jingah 

1. 
Penawar 

Seribu 

Excoecaria 

cochinchinens

is Lour. 

Daun 

Daunnya 

direbus hingga 

mendidih 

Diminum 3x 

sehari oleh ibu 

pasca 

melahirkan 

Obat organ 

luka pasca 

melahirkan 

2. 
Tuntung 

Uhat 

Codiaeum 

variegatum 
 

Daun 
Direbus hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina 

3. 
Sambelo-

m 

Kalanchoe 

Pinnata (Lam) 
Akar 

Akar direbus 

hingga 

mendidih 

Rebusan akar 

diminum 1x 

sehari 

Rebusan akar 

untuk 

pengobatan 

luka dalam 

pasca 

melahirkan 

4. 
Ambin 

buah 

Phyllanthus 

niruri L. 
Daun 

Daun disaring 

lalu diambil 

airnya 

Diminum 1x 

sehari 

Untuk 

antibodi pasca 

melahirkan 

Bidan Dua Desa Jingah 

1. kareho 

Callicarpa 

longifolia 

Lam. 

 

Daun 

Dihaluskan 

dengan cara 

ditumbuk lalu 

dibikin jamu 

atau untalan 

Ditelan 1x 

sehari 

Untuk 

penyembuhan 

luka pasca 

melahirkan 

2. Tembura 
Ageratum 

conyzoides L. 
Daun 

Diperas lalu 

diambil airnya 

Air perasan 

daun diminum 

2x sehari 

Untuk 

mengelurkan 

darah kotor 
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pasca 

melahirkan 

3. 
Sampahi-

ring 

Cyperus 

rotundus L 
Akar 

Direbus hingga 

mendidih 

Diminum 2x 

sehari 

Mengobati 

kalalah atau 

demam pasca 

melahirkan 

4. Sarai 

Cymbopogon 

citratus (DC.) 

Stapf 

Batang 

Batang diparut 

kemudian 

disaring dengan 

air 

Diminum 1x 

sehari 

Mengeluarkan 

darah kotor 

pasca 

melahirkan 

5. 
Mengku-

du 

Morinda 

citrifolia L 
Daun 

Dirubus hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina 

6. Janar 

Curcumadom

estica Val 

 

Rimpang 

2-3 kunyit 

dicampur jahe 

lalu direbus 

Diminum 

Untuk 

menyegarkan 

badan pasca 

melahirkan 

7. 
Tuntung 

uhat 

Codiaeum 

variegatum 
 

Daun 
Direbus hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina 

8. 
Sambelo-

m 

Kalanchoe 

Pinnata (Lam) 

Akar dan 

daun 

Akar direbus 

hingga 

mendidih 

sedangkan, 

daunya juga 

direbus dengan 

campuran 

tumbuhan lain 

Rebusan akar 

diminum 1x 

sehari 

sedangkan 

rebusan daun 

digunakan 

untuk mandi 

Rebusan akar 

untuk 

pengobatan 

luka dalam 

pasca 

melahirkan 

sedangkan 

rebusan daun 

untuk pemulih 

stamina 

9. kancur 

Kaempferia 

galanga L. 

 

Daun 

Dicampur 

dengan 

tumbuhan lain 

lalu direbus 

hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

pemulih 

stamina dan 

obat bengkak 

pasca 

melahirkan 

10. Lai 

Zingiber 

officinale 

Roscoe 

Rimpang 

Rimpang jahe 

dihaluskan 

dengan cara 

diparut lalu di 

campur dengan 

garam 

Dibalur pada 

bagian yang 

bengkak 

Obat 

bengkak/mem

ar setelah 

melahirkan 

Bidan Satu Desa Jambu 

1. Tambura 
Ageratum 

conyzoides L. 
Daun 

Diperas lalu 

diambil airnya 

Air perasan 

daun diminum 

2x sehari 

Untuk 

mengelurkan 

darah kotor 

pasca 

melahirkan 

2. 
Tamba 

husan 
 Akar 

Direbus dengan 

air secukupnya 

Rebusan akar 

diminum 2x 

sehari pagi 

dan malam 

Mengobati 

kalalah atau 

demam pasca 

melahirkan 

3. Mingkud-u 
Morinda 

citrifolia L 
Daun 

Dirubus hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina 
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4. 
Ambin 

buah 

Phyllanthus 

niruri L. 
Daun 

Daun disaring 

lalu diambil 

airnya 

Diminum 1x 

sehari 

Untuk 

antibodi pasca 

melahirkan 

5. 
Sambelo-

m 

Kalanchoe 

Pinnata (Lam) 
Daun 

Daunya direbus 

dengan 

campuran 

tumbuhan lain 

Rebusan daun 

digunakan 

untuk mandi 

Rebusan daun 

untuk pemulih 

stamina 

6. Duhian 

Durio 

zibethinus 

Murr 

Kulit pohon 
Direbus hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk 

membersihkan 

kelamin ibu 

pascamelahirk

an 

Pembersih 

kelamin pasca 

melahirkan 

bagian luar 

Bidan Dua Desa Jambu 

1. 
Sambelo-

m 

Kalanchoe 

Pinnata (Lam) 
Daun 

Daunya direbus 

dengan 

campuran 

tumbuhan lain 

rebusan daun 

digunakan 

untuk mandi 

Rebusan daun 

untuk pemulih 

stamina 

2. 
Tuntung 

uahat 

Codiaeum 

variegatum 
Daun 

Direbus hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina 

3. 
Mengku-

du 

Morinda 

citrifolia L 
Daun 

Dirubus hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina 

4. Pudak 

Pandanus 

amaryllifolius 

Roxb 

Daun 
Direbus hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina 

5. Sarai 

Cymbopogon 

citratus (DC.) 

Stapf 

Batang 

Batang diparut 

kemudian 

disaring dengan 

air 

Diminum 1x 

sehari 

Mengeluarkan 

darah kotor 

pasca 

melahirkan 

6. Laus 

Alpinia 

galanga (L.) 

Sw. 

 

Daun 

Direbus hingga 

mendidih dan 

dicampur 

dengan bahan 

tumbuhan yang 

lain 

Air rebusan 

digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina pasca 

melahirkan 

7. Tembura 
Ageratum 

conyzoides L. 
Daun 

Diperas lalu 

diambil airnya 

Air perasan 

daun diminum 

2x sehari 

Untuk 

mengelurkan 

darah kotor 

pasca 

melahirkan 

8. 
Penawar 

Seribu 

Excoecaria 

cochinchineni-

is Lour 

Daun 

Daunnya 

direbus hingga 

mendidih 

Diminum 3x 

sehari oleh ibu 

pasca 

melahirkan 

Obat organ 

luka pasca 

melahirkan 

Bidan Satu kelurahan Lanjas 

1. muhur 

Lagerstroemia 

Speciosa 

Auct. 

Pucuk 
Direbus hingga 

mendidih 

Diminum 1x 

sehari 

Mengobati 

kalalah atau 

demam pasca 

melahirkan 

2. 
Tamba 

husan 
 Akar 

Direbus dengan 

air secukupnya 

Rebusan akar 

diminum 2x 

sehari pagi 

dan malam 

Mengobati 

kalalah atau 

demam pasca 

melahirkan 
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3. 
Mengku-

du 

Morinda 

citrifolia L 
Daun 

Dirubus hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina 

4. Kareho 

Callicarpa 

longifolia 

Lam. 

 

Daun 

Dihaluskan 

dengan cara 

ditumbuk lalu 

dibikin jamu 

atau untalan 

Ditelan 1x 

sehari 

Untuk 

penyembuhan 

luka pasca 

melahirkan 

5. 
Patah 

kembudi 

Elephantopus 

scaber L. 
Akar 

Dibersihkan lalu 

direbus hingga 

mendidih 

Diminum 1x 

sehari 

Untuk 

mengeluarkan 

darah kotor 

pasca 

melahirkan 

Bidan Satu kelurahan Melayu 

1. Bingkudu 
Morinda 

citrifolia L 
Daun 

Dirubus hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina 

2. 
Tuntung 

uhat 

Codiaeum 

variegatum 
Daun 

Direbus hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina 

3. 
Patah 

kembudi 

Elephantopus 

scaber L 
Akar 

Dibersihkan lalu 

direbus hingga 

mendidih 

Diminum 1x 

sehari 

Untuk 

mengeluarkan 

darah kotor 

pasca 

melahirkan 

4. Pudak 

Pandanus 

amaryllifolius 

Roxb 

Daun 
Direbus hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina 

5. Lai 

Zingiber 

officinale 

Roscoe 

Rimpang 

Rimpang jahe 

dihaluskan 

dengan cara 

diparut lalu di 

campur dengan 

garam 

Dibalur pada 

bagian yang 

bengkak 

Obat 

bengkak/mem

ar setelah 

melahirkan 

6. Janar 

Curcumadom

estica Val 

 

Rimpang 

2-3 kunyit 

dicampur jahe 

lalu direbus 

Diminum 

Untuk 

menyegarkan 

badan pasca 

melahirkan 

7. Tembura 
Ageratum 

conyzoides L. 
Daun 

Diperas lalu 

diambil airnya 

Air perasan 

daun diminum 

2x sehari 

Untuk 

mengelurkan 

darah kotor 

pasca 

melahirkan 

8. 
Sampahi-

ring 

Cyperus 

rotundus L 
Akar 

Direbus hingga 

mendidih 

Diminum 2x 

sehari 

Mengobati 

kalalah atau 

demam pasca 

melahirkan 

Bidan Dua kelurahan Melayu 

1. Duhian 

Durio 

zibethinus 

Murr 

Kulit pohon 
Direbus hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk 

membersihkan 

kelamin ibu 

pascamelahirk

an 

Untuk 

membersihkan 

kemaluan 

2. Sarai Cymbopogon Batang Batang diparut Diminum 1x Melancarkan 
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citratus (DC.) 

Stapf 

kemudian 

disaring dengan 

air 

sehari darah nifas 

3. Janar 

Curcumadom

estica Val 

 

Rimpang 

2-3 kunyit 

dicampur jahe 

lalu direbus 

Diminum 

Untuk 

menyegarkan 

badan pasca 

melahirkan 

4. Laus 

Alpinia 

galanga (L.) 

Sw. 

 

Daun 

Direbus hingga 

mendidih dan 

dicampur 

dengan bahan 

tumbuhan yang 

lain 

Air rebusan 

digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina pasca 

melahirkan 

5. 
Patah 

kembudi 

Elephantopus 

scaber L. 
Akar 

Dibersihkan lalu 

direbus hingga 

mendidih 

Diminum 1x 

sehari 

Untuk 

mengeluarkan 

darah kotor 

pasca 

melahirkan 

6. 
Tuntung 

uhat 

Codiaeum 

variegatum 
 

Daun 
Direbus hingga 

mendidih 

Digunakan 

untuk mandi 

Untuk 

memulihkan 

stamina 

7. 
Sampahi-

ring 

Cyperus 

rotundus L 
Akar 

Direbus hingga 

mendidih 

Diminum 2x 

sehari 

Mengobati 

kalalah atau 

demam pasca 

melahirkan 
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C. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dilakukan pada Kecamatan Lahei, Kecamatan 

Montallat, Kecamatan Teweh Baru, dan Kecamatan Teweh Tengah di 

Kabupaten Barito Utara tentang tumbuhan obat pasca melahirkan yang 

digunakan oleh masyarakat Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara, 

dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan.  

Data hasil penelitian diperoleh dari masyarakat/informan yang 

berprofesi sebagai bidan kampung yang mengetahui/mengenal tumbuhan obat 

untuk perawatan pasca melahirkan. Untuk memperoleh informasi tersebut 

peneliti menggunakan pedoman wawancara. Adapun daftar pertanyaan antara 

lain meliputi: jenis tumbuhan obat untuk perawatan pasca melahirkan yang 

digunakan masyarakat setempat, bagian tumbuhan yang digunakan, bagaimana 

cara pemanfaatannya, cara pemngambilan tumbuhan, kendala dalam 

mengambil tumbuhan, dimana tumbuhan dapat ditemukan, dari mana informasi 

bahwa tumbuhan yang didapat berkhsiat obat, apakah informan sering 

menggunakan tumbuhan obat, pantangan ketika tumbuhan di gunakan,dan  

sulit atau tidak menemukan tumbuhan obat.  

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh sebanyak 28 macam tumbuhan 

yang berkhasiat obat untuk perawatan pasca melahirkan khas Suku Dayak 

Bakumpai di Kabupaten Barito Utara adalah sebabai berikut: 
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1. Spesimen 1 

Tamba Husan klasifikasi 

 Kingdom : Plantae 

Gambar 4.1 

Habitus perba dengan tinggi 0,5-1 meter, tumbuhan ini dapat ditemukan 

dihutan-hutan sekitar, dan sudah sulit menemukannya. batang berbentuk kayu, 

daun berbentuk majemuk, dengan pertulangan menyirip, dan tepi daun rata. 

Akar perdu ini berbentuk akar tunggang, tumbuhan ini jarang memiliki bunga 

kalaupun ada sangat jarang sekali.   

2. Spesimen 2 

Kayu Mali-mali klasifikasi 

 Kingdom : Plantae 

Phylum : Magnoliophyta 

Class  : Dicotyledoneae 

Order  : Rhamnales 

Family  : Leeaceae 

Genus  : Leea Spesies 

Species : Leea indica 

(Burm. f.) Merr 

 

Gambar 4.2 

Perdu dengan tinggi 5 m. Batang tegak, berkayu, bulat, bekas melekatnya 

daun tampak jelas, dan berwarna hijau. Daun hijau, majemuk, berseling, 

lonjong, pertulangan menyirip, panjang 8-16 cm, lebar 3-7 cm, dan bertangkai 

bulat. Bunga berwarna hijau, majemuk, berkelamin dua, berbentuk payung, di 

ketiak daun, kelopak berbentuk bintang, mahkota berbentuk torong, kepala sari 
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berwarna putih. Buah buni, bulat, dan berwarna hitam. Biji bulat dan berwarna 

putih. Akar tunggang dan berwarna coklat. Girang di hutan campuran dan 

hutan jati, kadang-kadang ditemukan di semak belukar. Jenis ini tersebar dari 

dataran rendah sampai ketinggian tempat 1.700 m dpl. 

3. Spesimen 3 

Kreho klasifikasi 

 

Kingdom  : plantae 

Ordo : Lamiales  

Family : Verbenaceae  

Genus : Callicarpa 

Spesies : Callicarpa longifolia 

Lam. 

 

Gambar 4.3 

Tumbuhan ini meiliki akar tunggang, batang sejati, tumbuh tegak, bentuk 

batang bulat, cara percabangan simpodial, permukaan batang bertokol kecil-

kecil, permukaan cabang (ranting) sampai tangkai berambut. Daun tidak 

lengkap terdiri dari ( tangkai daun dan helaian daun), tipe daun tunggal, bentuk 

daun lanset, ujung daun runcing, tepi daun bergerigi, permukaan daun 

berambut banyak, daun muda berwarna hijau kecoklatan, sedangkan daun tua 

berwarna hijau tua, pertulangan daun menyirip. Bunga muncul dari ketiak 

daun, bunga majemuk, kelopak berlekatan, berwarna hijau, kecoklatan, 

memiliki 4 daun kelopak. Mahkota berlekatan, bentuk corang berwarna putih 

keunguan, memiliki 4-5 daun mahkota.
6
 

 

                                                           
6
 Ariati, Jenis Tumbuhan Berkhasiat Obat Di Kelurahan Muara Tuhup, skripsi, Fakultas 

Keguruaan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan MIPA Program Studi Pendidikan Biologi 

Universitas Palangka Raya, 2015, h. 29-30.  
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4. Spesimen 4 

Caplukan  klasifikasi 

 

Kingdom : Plantae 

Divisi       : Spermatophyta 

Sub divisi     : Angiospermae 

Kelas         : Dicotyledonnae 

Ordo               : Solanales 

Famili             : Solanaceae 

Marga             : Physalis 

Spesies            : Physalis angulata 

L 

 

Gambar 4.4 

Habitus berupa semak semusim dengan tinggi ±1 m. Batang dan tangkai 

berbulu, masif, beruas berwarna hijau. Daunnya bertipe tungga1 berbentuk 

bulat telur dengan ujung runcing dan tepinya rata atau bergerigi tak beraturan, 

permukaan daun berbulu, pertulangan menyirip, dengan panjang 5-25 cm, lebar 

2,5-18 cm, tangkai 1-9 cm, berwarna hijau. Bunga tunggal dengan kelopak 

bunga berlekatan, bercangap lima, runcing, berwarna hijau, benang sari lima, 

tangkai sari kuning, kepala sari biru, putik satu berwarna putih, mahkota 

panjang 8-23 mm berwarna kuning. Buah buni, bulat, diameter 14-18 mm, 

kelopak buah hijau atau kuning. Bijinya bulat, pipih, kecil berwarna kuning. 

Akar tunggang berwarna putih.
7
 

 

 

 

                                                           
7
 Drs. Ruslan Aspan, MM, Taksonomi Koleksi Tanaman ObatKebun Tanaman Obat 

Citeureup, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Deputi Bidang Pengawasan 

Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen Direktorat Obat Asli Indonesia  Jl. 

Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat  Gedung C Lantai. 3, 2008, h. 70. 
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5. Spesimen 5 

Cocor bebek klasifikasi 

 

Kerajaan :Plantae 

Divisi  :Magnoliophyta 

Kelas  :Magnoliopsida 

Ordo  :Saxifragales 

Famili  :Crassulaceae 

Genus  :Kalanchoe 

Seksi  :Bryophyllum 

Spesies : Kalanchoe Pinnata 

(Lam) 

Gambar 4.5 

Tanaman sosor bebek nama latinnya adalah Kalanchoe Pinnata (Lam). 

Termasuk ke dalam famili tumbuhan Crassulaceae. 

Sosor bebek popular digunakan sebagai tanaman hias di rumah tetapi 

banyak pula tumbuh liar di kebun-kebun dan di pinggir parit yang tanahnya 

banyak berbatu. 

Memiliki batang yang lunak dan beruas. Daunnya tebal berdaging dan 

banyak mengandung air. Warna daun hijau muda, kadang-kadang abu-abu. 

Bunga majemuk, buah kotak. 

Tumbuhan yang menjadi tanaman yang umumnya di daerah beriklim 

trofika ini, merupakan terna tahunan yang tinggi sekitar 1 meter, tumbuh liar di 

tepi jurang, pinggir jalan dan tempat-tempat yang tempatnya berbatu-batu, 

daerah panas dan kering. Tumbuh dengan baik pada daerah hingga 1.000 meter 

di atas permukaan laut.  

Terna berbatang basah, daun tebal pinggir beringgit ini banyak mengandug 

air, bentuk daunnya lonjong atau bundar panjang, panjangnya 5-20 sentimeter 

dan lebar 2,5-15 sentimeter, ujung daun tumpul, pangkal membundar, 
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permukaan daun gundul, warna hijau sampai hijau keabu-abuan. Dapat 

dikembangbiakan melalui daun.
8
 

6. Spesimen 6 

Gamat  Klasifikasi 

 

Kingdom : plantae 

Gambar 4.6 

Pohon tumbuhan ini berupa kayu, pohon berwarna hijau, biasanya dengan 

tinggi 1-3 m. tumbuhan ini tumbuh dengan liar dihutan. Akar berupa akar 

tunggang, akar berwarna kuning keputi-putihan. Daun tumbuhan ini berbentuk 

tunggal, pertulangan daun menyirip, tepi daun rata, ujung daun runcing dan 

berbentuk lonjong. Permukaan daun licin. Panjang 3-7 cm dan lebar 2-4 cm.  

7. Spesimen 7 

Mengkudu   klasifikasi 

 

Divisi   : Spermatophyta 

Kelas   : Dicotyledone 

Bangsa  : Rubiales 

Suku   : Rubiaceae 

Marga / genus : Morinda 

Jenis / spesies : Morinda 

citrifolia L. 

 

Gambar 4.7 

Habitus berupa pohon, tinggi 4-8 m. Batang berkayu, bulat, kulit kasar, 

percabangan monopodial, penampang cabang muda segi empat, coklat 

                                                           
8
 DR. AbednegoBangun, S.H., M.H.A. Ensiklopedia Tanaman Obat Indonesia, Jakarta, 

Indonesia Publishing House No. Anggota IKAPI: 031/JBA/94, 2012, h. 394-395. 
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kekuningan. Daun tunggal, bulat telur, ujung dan pangkal runcing, tepi rata, 

panjang 10-40 cm, lebar 5-17 cm, pertulangan menyirip, tangkai pendek, daun 

penumpu bulat telur, panjang 1 cm, berwarna hijau. Bunga majemuk, bentuk 

bongkol, bertangkai, di ketiak daun, benang sari lima, melekat pada tabung 

mahkota, tangkai sari berambut, tangkai bakal buah panjang 3-5 cm, hijau 

kekuningan, mahkota bentuk terompet, leher berambut, panjang ±1 cm, putih. 

Buah bongkol, permukaan tidak teratur, berdaging, panjang 5-10 cm, hijau 

kekuningan. Biji keras, segi tiga, coklat kemerahan. Akar tunggang, coklat 

muda.
9
 

8. Spesimen 8 

Lengkuas  klasifikasi 

 

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Liliopsida  

Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Zingiberaceae  

Genus  : Alpinia 

Spesies : Alpinia galanga 

(L.) Sw. 

 

 

Gambar 4.8 

Tanaman lengkuas memiliki batang semu, dengan ketinggian mencapai 1-

3 meter bahkan lebih. Biasanya tumbuh dengan merumput dan juga sangat 

rapat, selain itu batang tumbuh dengan tegak yang tersusun dari beberapa 

                                                           
9
 Drs. Ruslan Aspan, MM, Taksonomi Koleksi Tanaman ObatKebun Tanaman Obat 

Citeureup, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Deputi Bidang Pengawasan 

Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen Direktorat Obat Asli Indonesia  Jl. 

Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat  Gedung C Lantai. 3, 2008, h. 57. 
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pelepah – pelepah daun yang membentuk batang semu, berwarna hijau muda 

hingga tua. Batang muda ini akan keluar dengan bentuk tunas baru dari 

pangkal bawah hingga pangkal atas. 

Daun tanaman ini tunggal, berwarna hijau, bertangkai pendek , yang 

tersusun dengan selang seling. Bentuk daun ini memanjang, ujung runcing, 

pangkal tumpul, dengan tepi yang merata. Pertulangan daun mentyirip, dengan 

panjang daun mencapai 20-60 cm dengan lebar 4-15 cm. 

Buah tanaman ini berbentuk bulan dengan warna kecoklatan hingga 

kehitaman, namun pada masih mudah bunga akan berwarna hijau kekuningan 

dengan diameter mencapai 1 cm. Selain itu, ada juga bunga yang berwarna 

kemarah dengan bentuk dan biji yang relatif kecil dibandingkan pada biasanya 

yang berbentuk lonjng dan juga berwarna kehitaman. 

9. Spesimen 9 

Serai  klasifikasi 

 

Regnum            : Plantae 

Divisi                : Magnoliophyta 

Class                 : Liliopsida 

Ordo                 : Poales 

Family              : Poaceae 

Genus               : Cymbopogon 

Species             : Cymbopogon 

citratus (DC.) Stapf 

Gambar 4.9 

Terna, tumbuhan tegak lurus di atas permukaan tanah. Batang 

bergerombol dan berumbi, lunak dan berongga. Bersifat kaku dan mudah patah 

isi batangnya merupakan pelepah umbi untuk pucuk dan berwarna putih 

kekuningan. Daun kaset, berwarna hijau, dan tidak bertangkai, panjang dan 
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runcing hamper menyerupai daun ilalang. Berbentuk seperti pita makin ke ujng 

makin runcing, tapi kasar dan tajam. Tulang daun tersusun sejajar daging daun 

tipis, pada permukaan bawah daun berbulu halus, dan berbau citrus ketika 

diremas. Tanaman ini jarang berbunga, kalau berbunga umumnya jarang 

bermahkota dan mengandung bulir. Jarang atau bahkan tidak memiliki buah 

atau biji.
10

 

10. Spesimen 10 

Sambung maut klasifikasi 

 

Kerajaan : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Malpighiales 

Famili  : Euphorbiaceae 

Genus  : Codiaeum 

Spesies : Codiaeum 

variegatum 
 

Gambar 4.10 

Habitus : Perdu, tinggi ± 3 m. Batanng Bulat, berkayu, keras, bercabang, 

coklat kehijauan. Daun Tunggang, tersebar, lonjong, ujung meruncing, tepi 

rata, pangkal runcing, panjang ± 15 cm, lebar ± 3 cm, pertulangan menyirip, 

hija berbintik, kuning kehijauan. 

Bunga : Majemuk, bentuk tandan, di ketiak daun, kelopak terdiri dari 

limadaun kelopak, segi tiga, mahkota kecil, benang sari lima belas sampai tiga 

puluh lima, meiekat pada tonjolan dasar bunga, putik kuningmuda, kuning. 

                                                           
10

 Sukini, Inventarisasi Tumbuhan Obat Tradisional Yang Digunakan Masyarakat di 

Kelurahan Muara Laung I, Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Jurusan Tarbiyah Program Studi 

Tadris Biologi, 2013, h. 103. 
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Buah  Bulat, diameteri 2 mm, kuning kehijauan. Biji Kecil seperti pasir, coklat. 

Akar : Tunggang, kuning muda. 

11. Spesimen 11 

Pandan wangi  klasifikasi 

 

Regnum  : Plantae   

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Liliopsida  

Sub Kelas : Arecidae 

Ordo  : Pandanales 

Famili  : Pandanaceae 

Genus  : Pandanus 

Spesies :Pandanus 

amaryllifolius Roxb. 

Gambar 4.11 

Akar tanaman ini berserabut, akar tunjang yang menopang pada tanaman 

lainnya, perakaran ini memiliki panjang mencapai 30-60 cm bahkan lebih, 

berwarna kecokalatan dan juga dapat mencapai kedalaman tanah 30 cm. 

Batang tanaman daun pandan ini menjalar, berbentuk bulat, lunak, 

bercabang dan juga dapat mencapai 2 meter bahkan lebih. Batang daun pandan 

ini juga di kenal sebagai batang perdu atau tanaman perdu yang dapat 

meneduhkan sekitar tanaman daun pandan tersebut. 

Daun pandan ini memanjang, yang berbentuk hampir menyerupai daun 

palem atau rumput, yang memiliki bagian tepi bergerigi, pangkal ujung 

merucing, dengan pertulangan yang menonjol memanjang. Daun pandan ini 

juga tersusun dalam beberapa garis spiral yang mencapai 3-4 garis, pada 

umumnya daun pandan ini berwarna kehijauan muda hingga tua. 

12. Spesimen 12 

Bandotan klasifikasi 
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Kingdom : Plantae  

Super Divisi : Spermatophyta  

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Magnoliopsida  

Sub Kelas : Asterida 

Ordo  : Asterales 

Famili  : Asteraceae 

Genus  : Ageratum 

Spesies : Ageratum 

conyzoides L. 

Gambar 4.12 

Habitus berupa tumbuhan terna semusim, tumbuh tegak atau bagian 

bawahnya berbaring, tingginya sekitar 30-90 cm dan bercabang. Batang 

berbentuk bulat berbulu tebal. Daun tunggal bertangkai, letaknya saling 

berhadapan dan bersilang, helaian daun bulat telur dengan pangkal membulat 

dan ujung meruncing, tepi bergerigi, panjangnya 1-10 cm, lebar 0,5-7 cm, 

kedua permukaan daun meroma dengan kelenjar yang terletak di permukaan 

bawah daun, warnanya hijau. Bunga majemuk berkumpul 3 atau lebih, 

berbentuk malai rata yang keluar dari ujung tangkai, biasanya berwarna biru 

hingga ungu, terkadang putih. Panjang bonggol bunga 6-8 mm, dengan tangkai 

yang berambut. Buah bulat panjang berwarna hitam dan bentuknya kecil.
11

 

 

13. Spesimen 13 

Sulisial  klasifikasi 

                                                           
11

 Drs. Ruslan Aspan, MM, Taksonomi Koleksi Tanaman ObatKebun Tanaman Obat 

Citeureup, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Deputi Bidang Pengawasan 

Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen Direktorat Obat Asli Indonesia  Jl. 

Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat  Gedung C Lantai. 3, 2008, h. 5. 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Asteraceae
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29 
 

 
 

 

 

Kingdom : Plantae 

Devisi  : Magnoliophyta 

Order  : Zingiberales 

Family  : Zingiberaceae 

Subfamily : Alpinioideae 

Tribe  : Alpinieae 

Genus  : Alpinia 

Species : Alpinia zerumbet 

Gambar 4.13 

Tanaman Alpinia zerumbet memiliki batang semu, dengan ketinggian 

mencapai 1-2,5 meter bahkan lebih. Tumbuhan ini biasanya tumbuh pada tanah 

pinggiran-pinggiran sungai. 

Daun tanaman ini tunggal, berwarna hijau, bertangkai pendek , yang 

tersusun dengan selang seling. Bentuk daun ini memanjang dan pada bagian 

ujung runcing, tepi daunnya rata, pertulangan daun menyirip. 

Buah tanaman ini berbentuk bulan dengan orang kemerah-merahan pada 

saat mentah berwarna hijau, banyak mengandung biji pada buah.  

Batang tanaman ini merupakan batang semu, batang terbentuk dari duduk 

tangkai daun yang membentuk jadi satu yang tersusun selang-seling sehingga 

terbentuk batang. 

 

 

 

 

 

14. Spesimen 14 
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Kuku Dumpe klasifikasi 

 

Kingdom : Plantae 

Gambar 4.14 

Daun  berbentuk simpel, bangun daun jorong, pangkal daunnya tidak 

bertoreh dengan bentuk bangun bulat telur, runcing pada ujung daun, pangkal 

daun tumpul, terdapat tulang cabang dan urat daun, daun bertulang menyirip 

(penninervis), tepi daun rata (integer). Daun majemuk. 

 Batang  tinggi berkisar antara 5-12m, bercabang-cabang, biasanya tumbuh 

liar di hutan. Arah tumbuh batang tegak lurus, berkayu biasanya keras dan 

kuat, bentuk batangnya bulat. termasuk akar tunggan. 

15. Spesimen 15 

Temulawak  klasifikasi 

 

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub Divisi  : Angiospermae 

Kelas   :Monocotyledonae 

Ordo   : Zingiberales 

Famili   : Zingiberaceae 

Genus   : Curcuma 

Species  :Curcuma 

xanthorrhiza ROXB 

Gambar 4.15 

Tumbuhan temulawak nama Latinnya Curcuma Xanthorrhiza ROXB. 

Termasuk ke dalam famili tumbuhan Zingiberaceae. 
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Jenis herba yang batangnya semu, tingginya mencapai 2-2,5 meter, 

berwarna hijau atau coklat gelap. Pelepah daun saling menutupi membentuk 

batang. Tumbuhan yang patinya mudah dicerna ini dapat tumbuh baik pada 

dataran rendah hingga hingga pada ketinggian 750 meter di atas permukaan 

laut. Umbi akan muncul dari pangkal batang, warnanya kuning tua atau coklat 

muda, panjangnya sampai 15 sentimeter dan bergaris tengah 6 sentimeter. 

Baunya harum dan rasanya pahit agak pedas. 

Tiap batang mempunyai daun 2-9 helai dengan bentuk bundar memanjang 

sampai lanset, warna daun hijau atau coklat keunguan terang sampai gelap, 

panjang daun 31-84 sentimeter dan lebar 10-18 sentimeter. 

Bunganya majemuk, bergerombol, bentuk bulir bulat panjang dan 

berukuran pendek dan lebar, warna putih atau kuning tua dan pangkal bunga 

berwarna ungu. Bunga muncul dari kantong-kantong daun pelindung yang 

besar dan beraneka ragam warna dan ukurannya. Mahkota bunga berwarna 

merah, berbentuk tabung, dengan helaian bundar memanjang berwarna putih 

dengan ujung yang berwarna merah dadu atau merah.  

Aroma dan warna khas dari rimpang temulawak adalah berbau tajam dan 

daging buahnya berwarna kekuning-kuningan. Warna kulit rimpang berwarna 

coklat kemerahan atau kuning tua, sedangkan warna daging rimpang oranye 

tua atau kuning. 
12
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 DR. AbednegoBangun, S.H., M.H.A. Ensiklopedia Tanaman Obat Indonesia, Jakarta, 
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16. Spesimen 16 

Tabat Barito klasifikasi 

 

Kingdom : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta  

Super Divisi : Spermatophyta  

Divisi  : Magnoliophyta 

Sub Kelas : Dilleniidae  

Ordo  : Urticales 

Famili  : Moraceae  

Genus  : Ficus  

Spesies : Ficus deltoidea 

Jack. 

 

Gambar 4.16 

Habitus berupa semak dengan tinggi lebih dari 3 m. Mempunyai batang 

Tegak, berkayu, bulat, bercabang banyak, permukaan kasar, bergetah dan 

berwarna coklat. Daunnya tunggal, tersebar, bentuk solet, tepi rata, ujung bulat, 

pangkal runcing, panjang 2-5 cm, bertangkai pendek, permukaan licin, 

permukaan atas hijau, permukaan bawah kuning kecoklatan. Bunga tunggal, 

tumbuh di ketiak daun, berbentuk gasing, benang sari dan putik tersusun dalam 

lingkaran, mahkota lepas 2-3 buah, duduk di atas bakal buah, mahkota 

berbentuk kuku berwarna coklat kemerahan. Buah buni berbentuk bulat, 

diameter 3-5 mm, dan berwarna kuning. Biji berbentuk bola, kecil dan 

berwarna coklat. Akarnya tunggang dan berwarna coklat.
13
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17. Spesimen 17 

Jahe  klasifikasi 

 

Kingdom : Plantae 

Sub Kingdom : Viridiplantae 

Divisi  : Tracheophyta 

Sub divisi : Spermatophytina 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Zingiberaceae 

Genus  : Zingiber Mill 

Spesies : Zingiber officinale 

Roscoe 

 Gambar 4.17 

Jahe merah bernama latin Zingiber Officinale Roxb. var Rubra, 

sinonimnya Zingiberaceae Officinale Roscoe, atau Zingiberaceae Officinale 

Rose. Ini adalah tanaman herba semusim, tegak, tinggi 40-50 sentimeter. 

Batang semu beralur yang membentuk rimpang, berwarna hijau. Daunnya 

tunggal, bentuk lanset, tepi rata, ujung runcing, pangkal tumpul, warna hijau 

tua.  

Bunga tanaman jahe merah adalah majemuk, berbentuk bulir sempit, ujung 

runcing, panjang 3,5-5 sentimeter, lebar 1,5-2 sentimeter, sementara mahkota 

bunga berbentuk corong, panjang 2-2,5 sentimeter, warna ungu. Buah kotak, 

bulat panjang, warna coklat. 

Tanaman herba yang banyak digunakan dalam minuman jamu ini 

termasuk ke dalam famili tumbuhan Zingiberaceae. Tanaman ini dikenal 

dengan nama-nama daerah, seperti halia barah, halia udang, atau jahe sunti.
14

   

18. Spesimen 18 
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Kencur  klasifikasi 

 

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Liliopsida  

Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Zingiberaceae  

Genus  : Kaempferia 

Spesies : Kaempferia 

galanga L. 

 

Gambar 4.18 

Terna kecil siklus hidupnya semusim atau beberapa musim. Memiliki 

batang semu yang sangat pendek, daun tunggal, melebar dan mendatar hampir 

sama dengan permukaan tanah, jumlah bervariasi antara 8-10 helai dan tumbuh 

secara berlawanan satu sama lain, bentuk elip melebar sampai bundar, dan 

berdaging agak tebal. Bunga keluar dalam bentuk buliran setengan duduk dari 

ujung tanaman di sela-sela daun, warna putih, ungu hingga lempuyung, tiap 

tangkai bunga berjumlah 4-12 kuntum bunga. Buah kotak beruang 3 dengan 

bakal buah tenggelam, dan sulit menghasilkan biji, dan mempunyai akar 

rimpang.
15

 

19. Spesimen 19 

Kayu laka klasifikasi 

 

Kingdom  : Plantae  

Divisi   : Magnoliophyta  

Kelas   : Magnoliopsida  

Ordo   : Capparales 

Genus   : Moringa 

Spesies  : Moringa oleifera 

Lam 

Gambar 4.19 
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Moringa oleifera L. dapat berupa semak atau dapat pula berupa pohon 

dengan tinggi 12 m dengan diameter 30 cm. Kayunya merupakan jenis kayu 

lunak dan memiliki kualitas rendah. Daun tanaman kelor memiliki karakteristik 

bersirip tak sempurna, kecil, berbentuk telur, sebesar ujung jari. Helaian anak 

daun memiliki warna hijau sampai hijau kecoklatan, bentuk bundar telur atau 

bundar telur terbalik, panjang 1-3 cm, lebar 4 mm sampai 1 cm, ujung daun 

tumpul, pangkal daun membulat, tepi daun rata. Kulit akar berasa dan berbau 

tajam dan pedas, dari dalam berwarna kuning pucat, bergaris halus, tetapi 

terang dan melintang. Tidak keras, bentuk tidak beraturan, permukaan luar 

kulit agak licin, permukaan dalam agak berserabut, bagian kayu warna cokelat 

muda, atau krem berserabut, sebagian besar terpisah. 

20. Spesimen 20 

Sidaguri klasifikasi 

 

 

Kingdom          : plantae  

Divisi   : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas   : Monocotyledoneae 

Bangsa   : Malvales 

Suku   : Malvaceae 

Marga   : Sida 

Jenis   : Sida rhombifolia L. 

 

Gambar 4.20 

Habitus berupa tumbuhan semak, tinggi ±2 m. Batang berkayu, bulat, 

percabangan simpodial, putih kehijauan. Daun tunggal, berseling, bentuk 

jantung, ujung bertoreh, pangkal tumpul, tepi bergerigi, berbulu rapat, 

pertulangan menjari, hijau. Bunga tunggal, bulat telur, di ketiak daun, kelopak 

hijau muda, terbagi menjadi lima dengan ujung runcing, hijau, mahkota bulat 
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telur, ujung melengkung, kuning, benang sari banyak, tangkai bersatu, bentuk 

tabung, tangkai putik satu, kuning. Buah batu, terdiri dari 8-10 ruang, masih 

muda hijau setelah tua hitam. Biji bulat, kecil, hitam. Akar tunggang, putih 

kotor.
16

 

21. Spesimen 21 

Pakoasi  klasifikasi 

 

Kingdom        : Plantae  

Super Divisi    : Spermatophyta  

Divisi              : Magnoliophyta  

Kelas               : Magnoliopsida  

Sub Kelas        : Asteridae 

Ordo                : Asterales 

Famili             : Asteraceae  

Genus             : Chromolaena 

Spesies          : Chromolaena 

odorata   (L.)  

Gambar 4.21 

Gulma krinyu (Chromolaena odorata L.) termasuk keluarga Asteraceae/ 

Compositae. Daunnya berbentuk oval, bagian   bawah lebih  lebar, makin ke 

ujung makin runcing. Panjang daun 6-10 cm dan lebarnya 3-6 cm. Tepi daun 

bergerigi, menghadap ke pangkal. Letak daun juga berhadap-hadapan. 

Karangan bunga terletak di ujung cabang (terminal). Setiap karangan bunga 

terdiri atas 20-35 bunga, warna bunga pada saat muda kebiru-biruan, semakin 

tua menjadi coklat.  Krinyu memiliki batang yang tegak, berkayu, ditumbuhi 

rambut-rambut halus, bercorak garis-garis membujur yang paralel, tingginya 

mencapai 100-200 cm, bercabang-cabang dan susunan daun berhadapan. 

22. Spesimen 22 
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Sembang darah klasifikasi 

 

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Magnoliopsida  

Ordo  : Euphorbiales 

Famili  : Euphorbiaceae  

Genus  : Excoecaria 

Spesies : Excoecaria 

cochinchinensis Lour. 

 

Gambar 4.22 

Terna sembang darah nama latinnya Excoecaria cochinchinensis Lour atau 

Excoecaria bicolar Hassk. Termasuk ke dalam famili tumbuhan 

Euphorbiaceae. 

Biasanya sambaing darah ditanam di pekarangan sebagai pagar hidup atau 

tanaman obat, ada di tanaman-tanaman sebagai tanaman hias, atau tumbuhan 

liar di hutan, dan di ladang pada tempat yang terbuka atau sedikit terlindungi. 

Tanaman ini tak menyukai tanah yang tergenang air. Perdu tumbuhan tegak ini 

mempunyai tinggi 0,5-1,5 meter, percabangan banyak, getahnya warna putih 

dan beracun. 

Daun tunggal dan bertangkai, helaian daun bentuknya jorong sampai lanset 

memanjang, ujung dan pangkal meruncing, tepi bergerigi, tulang daun 

menyirip, menonjol pada permukaan bawah, panjang 4-15 sentimeter dan lebar 

1,5-4,5 sentimeter, warna daun pada permukaan atas hijau tua, dan permukaan 

bawah warna merah gelap. Daun mudanya tampak permukaannya lebih 

mengilap.  

Bunga keluar dari ujung percabangan, bentuknya kecil-kecil, warnanya 

kuning, tersusun dalam rangkaian berupa tandan, bunga jantan lebih 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Euphorbiaceae
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Excoecaria
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banyakdaripada bunga betina. Buah tiga keping, bundar, dengan diameter 

sekitar 1 sentimeter. Mudah diperbanyak dengan setek batang atau 

cangkokan.
17

 

23. Spscimen 23  

Meniran  klasifikasi 

 

 Kingdom  : Plantae 

 Subkingdm  : Tracheobionta 

 Super Divisi  : Spermatophyta 

 Divisi   : Magnoliophyta 

 Kelas   : Magnoliopsida 

 Sub Kelas  : Rosidae 

 Ordo   : Euphorbiales 

 Famili  : Euphorbiaceae 

 Genus  : Phyllanthus 

 Spesies  : Phyllanthus 

niruri L. 

 

Gambar 4.23 

Habitus berupa semak semusim setinggi 30-100 cm. Batang berupa 

batang masif, bulat, licin, tak berambut, berdiameter ±3 mm, berwarna hijau. 

Daun majemuk dan saling berseling. Anak daun berjumlah 15-24, berbentuk 

bulat telur, ujung daun tumpul dan pangkalnya membulat. Panjang daun ±1,5 

cm, lebar ±7 mm, bertepi rata, dan berwarna hijau. Bunga berupa bunga 

tunggal, terletak di dekat tangkai anak daun, menggantung, berwarna putih. 

Daun kelopak berbentuk bintang. Benang sari dan putik tidak tampak jelas. 

Mahkota kecil dan berwarna putih. Buah bulat, pipih, berdiameter ±2 mm dan 
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berwarna hijau keunguan. Biji kecil, keras, berbentuk ginjal, dan berwarna 

coklat. Akar tunggang berwarna putih kotor.
18

 

24. Spesimen 24 

Rumput teki klasifikasi 

 

Kingdom : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta  

Super Divisi : Spermatophyta  

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Liliopsida  

Sub Kelas : Commelinidae 

Ordo  : Cyperales 

Famili  : Cyperaceae  

Genus  : Cyperus 

Spesies : Cyperus rotundus 

L 

 

Gambar 4.24 

Rumput teki atau yang dikenal dalam bahasa latin adalah Cyperus 

rotundus adalah salah satu tumbuhan rumput semu menahun yang tingginya 

bisa mencapai 10 hingga 95 cm. Tumbuhan ini tumbuh liar dan biasanya 

sangat mudah di jumpai dan digunakan sebagai bahan praktikum dan sebagai 

objek penelitian. 

Jenis batang atau habitus tumbuhan dari rumput teki adalah herba atau 

terna (rumput-rumputan). Batang tumbuhan jenis ini lunak, mengandung 

banyak air, berbuku-buku atau tidak. Arah tumbuh batang pada tumbuhan 

rumput teki adalah tegak (erectus) karena batang tegak, tumbuh lurus ke atas. 

Percabangan pada rumput teki adalah monopodial. Cara percabangan 
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monopodial yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan 

lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. 

Daunnya berwarna hijau samapi hijau kebiru-biruan, daun teki terletak 

pada pangkal batangmembentuk roset akar dengan pelepah daun tertutup tanah. 

Daunnya berjumlah 4-10 helaian, berbentuk seperti bangun pita dengan 

pertulangan daun sejajar dan bagian tepi daun rata. Panjang daun 10-60 

sentimeter, dan lebar 2-6 sentimeter. 

25. Spesimen 25 

Buhur   klasifikasi 

 

Kingdom  : Plantae  

Subkingdom  : Tracheobionta  

Super Divisi  : Spermatophyta  

Divisi   : Magnoliophyta  

Kelas   : Magnoliopsida  

Sub Kelas  : Rosidae 

Ordo   : Myrtales 

Famili   : Lythraceae 

Genus   : Lagerstroemia 

Spesies  : Lagerstroemia 

Speciosa Auct. 

Gambar 4.25 

Pohon, tinggi 10-30 m. Batang bulat, percabangan mulai dari bagian 

pangkalnya, berwarna cokelat muda. Daun tunggal, kaku, bertangkai pendek. 

Helaian daun berbentuk oval, elips, atau kadang-kadang ada yang memanjang, 

tebal seperti kulit, panjang 9-28 cm, lebar4-12 cm, berwarna hijau tua. 

Bunga majemuk, tersusun dalam malai yang panjangnya 10-50 cm, keluar 

dari ketiak daun atau ujung ranting. Warna bunga tanaman ini bervariasi. Ada 

yang berwarna putih, ungu kemerah-merahan, dan ada pula yang berwarna 

merah bercampur putih. 
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Buahnya buah kotak, berbentuk bola sampai bulat memanjang, panjang 2-

3,5 cm, memiliki ruang sebanyak 3-7, buah yang masih muda berwarna hijau, 

setelah masak menjadi cokelat. Ukuran biji cukup besar, pipih, ujung bersayap 

berbentuk pisau, berwarna cokelat kehitaman. Bungur dapat diperbanyak 

dengan biji. 

26. Spesimen 26 

Tapak liman  klasifikasi 

 

Kingdom  : Plantae  

Super Divisi  : Spermatophyta  

Divisi   : Magnoliophyta  

Kelas   : Magnoliopsida  

Sub Kelas  : Asteridae 

Ordo   : Asterales 

Famili   : Asteraceae  

Genus   :Elephantopus 

Spesies  : Elephantopus 

scaber L. 

Gambar 4.26 

Tumbuhan tapak liman bernama latin Elephantopus scaber L, sinonim 

nama ilmiah adalah Asterocephalus Cochinchinensis (Spreng), atau Scabiosa 

Cochinchinensis (Lour). Termasuk ke dalam famili tumbuhan Compositae atau 

Asteraceae. 

Tumbuh secara liar di lapangan rumput, pematang, kadang-kadang 

ditemukan dalam jumlah banyak, terdapat di dataran rendah sampai dengan 

1.200 meter di atas permukaan laut. Terna tahunan, tegak, berambut, dengan 

akar yang besar, tinggi 10-18 sentimeter, batang kaku berambut panjang dan 

rapat, bercabang dan beralur. 

Daun tunggal berkumpul di bawah membentuk roset, berbulu, bentuk daun 

jorong, bundar telur memanjang, tepi melekuk dan bergerigi tumpul. Panjang 
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daun 10-18 sentimeter dan lebar 3-5 sentimeter. Daun di percabangan jarang 

dan kecil. Bunga bentuk bonggol, banyak, berwarna ungu, dan berupa buah 

longkah.
19

 

27. Spesimen 27 

Durian  klasifikasi 

 

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Magnoliopsida  

Ordo  : Malvales 

Famili  : Bombaceae 

Genus  : Durio 

Spesies : Durio zibethinus 

Murr  

Gambar 4.27 

Tumbuhan berbentuk pohon, berumur panjang (perenial), tinggi 27 - 40 m. 

Akar tunggang. Batang berkayu, silindris, tegak, kulit pecah-pecah, permukaan 

kasar, percabangan simpodial, bercabang banyak, arah mendatar.  

Daun tunggal, bertangkai pendek, tersusun berseling (alternate), 

permukaan atas berwarna hijau tua - bawah cokelat kekuningan, bentuk jorong 

hingga lanset, panjang 6,5-25 cm, lebar 3-5 cm, ujung runcing, pangkal 

membulat (rotundatus), tepi rata, pertulangan menyirip (pinnate), permukaan 

atas mengkilat (nitidus), permukaan bawah buram (opacus), tidak pernah 

meluruh, bagian bawah berlapis bulu halus berwarna cokelat kemerahan.  

Bunga muncul di batang atau cabang yang sudah besar, bertangkai, 

kelopak berbentuk lonceng (campanulatus) - berwarna putih hingga cokelat 

keemasan, berbunga sekitar bulan Januari. Buah bulat atau lonjong, panjang 15 
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- 30 cm, kulit dipenuhi duri-duri tajam, warna coklat keemasan atau kuning, 

bentuk biji lonjong, 2-6 cm, berwarna cokelat, berbuah setelah berumur 5-12 

tahun. Perbanyakan Generatif (biji). 

28. Spesimen 28 

Kunyit   klasifikasi 

 

Kerajaan  : plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub-diviso : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledoneae 

Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Zungiberaceae 

Genus  : Curcuma 

Species  : Curcumadomestica 

Val 

 

Gambar 4.28 

Habitus berupa terna dengan tinggi ± 70 cm. Batang semu, basah, tegak, 

bulat, membentuk rimpang. Berwarna hijau kekuningan. Daun tunggal 

berbentuk lanset memanjang. Helai daun tiga sampai delapan berbentuk bulat 

telur, ujung dan pangkal daun berbentuk runcing, tepi rata, panjang 20-40cm, 

lebar 8-12 cm. Pertulangan daun menyirip, daun berwarna pucat. Bunga 

majemuk, beramput, bersisik, panjang tangkai 16-40 cm, panjang mahkota ±3 

cm, lebar ±1 cm, berwarna kuning, kelopak silindris, bercangap tiga, tipis dan 

berwarna ungu. Pangkal daun pelindung putih. Akar berupa akar serabut dan 

berwarna coklat muda. Rimpangnya memiliki banyak cabang dengan kulit luar 
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berwarna jingga kecoklatan. Warna daging berwarna merah jingga kekuning-

kuningan.
20
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D. Pembahasan  

Berdasarkan hasil inventarisasi tumbuhan berkhasiat obat untuk 

perawatan pasca melahirkan yang digunakan Suku Dayak Bakumpai di 

Kecamatan Lahei, Kecamatan Montallat, Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan 

Teweh Tengah (Kabupaten Barito Utara) ditemukan 28 jenis tumbuhan yang 

bermanfaat untuk perawatan pasca melahirkan. Dari semua tumbuhan yang 

didapat berhasil didokumentasikan semua, tetapi dalam proses identifikasi 

nama ilmiah dari tumbuhan obat untuk perawatan pasca melahirkan  peneliti 

hanya mampu menemukan 25 tumbuhan beserta nama ilmiahnya, dan 3 

tumbuhan lainya hanya diketahui nama daerahnya, dan mendeskripsikan 

tumbuhan tersebut sesuai dengan pengamatan lansung di lokasi penelitian. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat/informan 

mengenai tumbuhan berkhasiat obat untuk perawatan pasca melahirkan, bahwa 

masyarakat Suku Dayak Bakumpai selalu menggunakan rempah-rempah 

(tumbuhan) sebelum maupun sesudah melahirkan. Kebiasaan turun-temurun 

dilakukan masyarakat Dayak Bakumpai dari zaman dahulu hingga sekarang 

ini. Salah satu alasan mengapa masyarakat Dayak Bakumpai masih 

menggunakan tumbuhan sebagai obat khususnya perawatan pasca melahirkan, 

karena mereka ingin melestarikan tradisi turunan dari nenek moyang. Selain itu 

masyarakat Dayak Bakumpai memang dekat dengan alam di sekitar sehingga 

memudahkan mereka untuk menemukan tumbuhan berkhasiat obat. 

Dari masing-masing bidan kampung/informan yang peneliti wawancara  

terdapat banyak persamaan pada tumbuhan yang digunakan untuk obat 



46 
 

 
 

 

perawatan pasca melahirkan salah satu contoh tambura (bendotan) yang hampir 

ada disebut setiap informan. Adapun perbedaan dari masing-masing bidan 

kampung/informan; pertama, dari cara meramu tumbuhan misal dengan cara 

direbus dan ada juga dengan cara direndam pada air biasa tetapi cara 

menggunakannya sama dengan cara diminum. Kedua, pantangan untuk ibu 

yang menggunakan tumbuhan obat untuk perawatan pasca melahirkan, ada 

informan yang mengatakan tidak boleh mengkonsumsi obat dari dokter karena 

bisa keracunan, dan ada juga informan mengatakan bisa, karena tumbuhan obat 

bersifat natural sehingga tidak menyebabkan keracukan jika mengkonsumsi 

secara bersamaan.      

Ketika salah satu dari masyarakat ada yang melahirkan bidan kampung 

yang berada ditempat lansung membantu proses persalihan. Setelah persalinan 

bidan kampung pergi ke hutan sekitar untuk mengambil tumbuhan yang 

berkhasiat untuk perawatan pasca melahirkan, kemudian meramu dan 

menggunakannya sesuai dengan cara yang diturunkan oleh nenek moyang pada 

seorang ibu pasca melahirkan. Proses pengolahan tumbuhan sehingga menjadi 

obat dilakukan dengan cara yang sederhana misalnya dengan cara ditumbuk 

bagian daun hingga halus kemudian dijadikan jamu/untalan, ada juga dengan 

cara merebus akar lalu diminum rebusan akar tersebut, dan ada juga tumbuhan 

yang dicampur dengan tumbuhan lain yang biasanya digunakan untuk mandi 

ibu-ibu setelah melahirkan. Peralatan yang digunakan untuk mengolah 

tumbuhan  tidak berhubungan dengan elektronik, kimia.  
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Tumbuhan yang peneliti temukan terdiri-dari beberapa kelas mulai dari 

Dicotyledoneae, Magnoliopsida, Liliopsida, dan  Monocotyledonae. Meskipun 

terdiri-dari berbagai kelas bagian organ tumbuhan yang digunakan untuk 

mengolah obat untuk pasca melahirkan hampir sama yaitu; akar, rimpang, 

batang, daun, pucuk, dan buah. Tetapi bagian organ tumbuhan yang paling 

sering digunakan yaitu pada akar, rimpang, dan daun. Karena informan 

mengatakan bahwa dari nenek moyang dahulu hingga sekarang bagian yang 

paling sering digunakan yaitu pada bagian akar, rimpang, dan daun. Maka dari 

itu masyarakat Dayak Bakumpai tidak ingin merubah atau menggantikan 

bagian organ tumbuhan untuk mengatasi suatu penyakit. Mereka hanya 

mengikuti apa yang telah diwariskan oleh leluhur kepada mereka, dan tidak 

berani mencoba untuk menggantinya karena takut bukannya menyembuhakan 

malah menyebabkan penyakit baru. Pada penelitian tumbuhan berkhasiat obat 

untuk perawatan pasca melahirkan ini, bagian organ tumbuhan yang paling 

banyak digunakan adalah akar dan daun. Karena kedua bagian tumbuhan ini 

paling banyak memiliki manfaat dibandingkan dengan organ tumbuhan yang 

lain. Penyakit yang dapat diatsi mulai dari penyakit dalam tubuh pasca 

melahirkan sampai bagian luar tubuh pasca melahirkan. Contoh melacarkan 

keluarnya darah kotor/nifas dengan cara meminum rebusan dari akar tumbuhan 

tradisional dan menyembuhkan bengkak/memar pasca melahirkan dengan cara 

dibalur/ditempel daun yang telah dihaluskan pada bengkak/memar tersebut.  

Penggunaan tumbuhan tradisional untuk perawatan pasca melahirkan 

oleh Suku Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara terbagi menjadi 2, 
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pertama, perawatan pasca melahirkan yang tumbuhan tradisional dikonsumsi 

secara lansung baik air rebusan dari akar maupn jamu/untalan dari daun 

tumbuhan yang telah dihaluskan, yang berfungsi untuk pengobatan /perawatan 

dari dalam tubuh ibu pasca melahirkan. Missal membantu mengeluarkan darah 

nifas, menyembuhkan organ dalam yang luka pasca melahirkan dan 

memulihkan stamina ibu pasca melahirkan. Kedua, perawatan pasca 

melahirkan yang tumbuhan tidak dikonsumsi secara lansung melainkan hanya 

digunakan pada bagian luar tubuh ibu pasca melahirkan. Penggunaan 

tumbuhan untuk perawatan bagian luar biasanya diramu dari macam-macam 

jenis tumbuhan tradisional yaitu, cocor  bebek, mengkudu, lengkuas, sambung 

maut, pandan wangi, temulawak, kencur, dan kulit batang durian. Semua daun 

tumbuhan tersebut dan kulit pohon batang durian direbus dalam wadah yang 

sama hingga mendidih, dan dicampur dengan air supaya hangat untuk mandi. 

Pada saat mandi pijat tubuh dengan menggunakan daun tumbuhan yang direbus 

tadi agar stamina dan bengkak/memar pasca melahirkan cepat hilang juga 

untuk melancarkan peredaran darah, dan kulit pohon durian yang direbus tadi 

digunakan untuk membersihkan organ kemaluan dari bagian luar.  

Data inventarisasi tumbuhan yang berkhasiat untuk perawatan pasca 

melahirkan yang digunakan Suku Dayak di Kabupaten Barito Utara, yaitu 

macam-macam tumbuhan yang digunakan untuk perawatan pasca melahirkan 

dari dalam tubuh (obat dalam) yaitu Tamba Husan, Kayu Mali-mali (Leea 

indica (Burm. f.) Merr), Kareho, Caplukan (Physalis angulata L), Cocor Bebek 

(Kalanchoe Pinnata (Lam), Gamat, Bandotan (Ageratum conyzoides L.), 
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Sulisial (Alpinia zerumbet), Kuku Dumpe, Tabat Barito (Ficus deltoidea Jack), 

Kayu Laka (Moringa oleifera Lam), Sidaguri (Sida rhombifolia L), Pakoasi 

(Chromolaena odorata   (L.), Sambang Darah (Excoecaria 

cochinchinensis Lour), Meniran (Phyllanthus niruri L), Rumput Teki (Cyperus 

rotundus L), Bugur (Lagerstroemia Speciosa Auct), Patah Kemudi 

(Elephantopus scaber L), Kunyit (Curcumadomestica Val). tumbuhan yang 

digunakan untuk perawatan pasca melahirkan dari luar tubuh (obat luar) yaitu, 

Cocor Bebek (Kalanchoe Pinnata (Lam)), Mengkudu (Morinda citrifolia L), 

Lengkuas (Alpinia galanga (L.) Sw), Sambung Maut (Codiaeum variegatum), 

Pandan Wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb), Temulawak (Curcuma 

xanthorrhiza ROXB), Jahe (Zingiber officinale Roscoe), Kencur (Kaempferia 

galanga L), dan Kulit Durian (Durio zibethinus Murr ). 

 


