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ABSTRAK 

 
Di Indonesia obat tradisional masih digunakan secara luas di berbagai 

lapisan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 
penggunaan obat tradisional pada masyarakat di Kabupaten Tabalong serta 
mengetahui jenis obat tradisional yang secara umum digunakan dan kondisi yang 
sering ditangani dengan menggunakan obat tradisional. 

Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan kuesioner 
sebagai media pengumpul data. Responden dalam penelitian ini adalah 
masyarakat Kabupaten Tabalong yang memenuhi kriteria inklusi. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna obat tradisional terbanyak 
di Kabupaten Tabalong merupakan wanita (77,5%), usia >30-45 (47,5%), 
pendidikan SMA (40,8%), tidak bekerja (46,7%), dan memiliki penghasilan >1-5 
juta (77,5%). Alasan responden menggunakan obat tradisional karena obat 
moderen terlalu mahal (34,2%). Responden memperoleh informasi tentang 
penggunaan obat tradisional melalui keluarga (55,8%), dan merasa lebih baik 
setelah menggunakan obat tradisional (71,7%). Sebanyak 95% dari responden 
tidak melaporkan penggunaan obat tradisional mereka kepada dokter. Sambiloto 
(36,7%) adalah jenis yang paling sering digunakan dalam obat tradisional, diikuti 
dengan jahe (34,2%) dan temulawak (30,0%). Kondisi yang paling sering 
ditangani dengan menggunakan obat tradisional adalah rematik (35,8%), maag 
(30,0%) dan diabetes (26,7%). 
 
Kata kunci : Obat tradisional, obat herbal, kabupaten tabalong 
 

 
ABSTRACT 

 
In Indonesia, traditional medicine is still widely used in various levels of 

society. This study aimed to determine the descriptions of traditional medicines 
use by community of Tabalong Regency, and to find out the type of traditional 
medicines that is generally used and conditions that often treated with it. 

The study was conducted using descriptive method and data were 
collected using questionnaires. Participants in this study are Tabalong residents 
that selected by purposive sampling design. 
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The results showed that the majority of the people who use traditional 
medicines in  Tabalong were female (77,5%), age >30-45 years old (47,5%), have 
a high school education (40.8%), unemployement (46.7%) and have a monthly 
income about >1-5 million rupiah (77.5%). The reason why they use traditional 
medicines because modern medicine is too expensive (34,2%). Participants get 
information about traditional medicines from their family (55,8%) and feel much 
better after using it. About 95% participants not reported traditional medicines 
that they use to doctor. Traditional medicine that most commonly used is 
sambiloto (36,7%), ginger (34,2%) and curcuma (30,0%). The most frequent 
conditions that were treated with traditional medicine include rheumatoid disease 
(35,8%), gastritis (30,0%) and diabetic (26,7%). 

 
Key Word:  Traditional medicine, herbal medicine, tabalong regency  
 
PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara terbesar ketiga yang mempunyai hutan tropis 

terluas di dunia dan menduduki peringkat pertama di Asia Pasifik. Hal ini 

membuat Indonesia kaya akan sumber daya hayati, salah satu diantaranya adalah 

tanaman yang dapat berkhasiat sebagai obat. Hutan tropis Indonesia merupakan 

tempat tumbuh bagi 80 persen tanaman obat yang ada di dunia yang terdiri dari 

28.000 spesies tanaman, 1000 spesies diantaranya sudah digunakan sebagai 

tanaman obat. 

Bangsa Indonesia sendiri telah lama memanfaatkan tanaman sebagai 

sarana pengobatan. Namun, negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau yang 

didiami oleh berbagai suku memungkinkan terjadinya perbedaan dalam 

pemanfaatan tanaman sebagai obat tradisional. Hal ini disebabkan setiap suku 

memiliki pengalaman empiris dan kebudayaan yang khas sesuai dengan 

daerahnya masing-masing. Kehidupan nenek moyang yang menyatu dengan alam 

menumbuhkan kesadaran bahwa alam adalah penyedia obat bagi dirinya dan 

masyarakat. 

 WHO sendiri merekomendasikan penggunaan obat tradisional termasuk 

herbal dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan 

penyakit terutama untuk penyakit kronis, degenerative dan kanker. Data statistik 

WHO menyebutkan negara-negara di Afrika, Asia dan Amerika Latin 

menggunakan obat tradisional sebagai pelengkap pengobatan primer yang mereka 
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terima. Bahkan di Afrika, sebanyak 80% dari populasi menggunakan obat 

tradisional untuk pengobatan primer (WHO, 2003). 

Di Indonesia obat tradisional masih digunakan secara luas di berbagai 

lapisan masyarakat, baik itu di pedesaan maupun diperkotaan. Bahkan 

penggunaannya semakin meningkat dengan kecenderungan gaya hidup kembali 

ke alam (Katno, et. al., 2004). Disamping itu belum meratanya sarana kesehatan 

juga mahalnya harga obat dan banyaknya efek samping dari obat moderen 

menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk mendayagunakan obat 

tradisional (Pramono, 2002). Dalam the 3rd Conference on Traditional Medicine 

in ASEAN Countries Menteri Kesehatan RI, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, 

MPH, Dr.PH mengatakan, obat tradisional dapat menjadi bagian penting dari 

sistem kesehatan formal di negara-negara di dunia, termasuk ASEAN. Di 

Indonesia untuk memberikan landasan hukum terhadap obat tradisional 

dikeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.381/Menkes/SK/III/2007 

tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional (KOTRANAS). Salah satu tujuan 

dari keputusan ini adalah agar tersedianya obat tradisional yang terjamin mutu, 

khasiat dan keamanannya, teruji secara ilmiah dan dimanfaatkan secara luas baik 

untuk pengobatan sendiri maupun dalam pelayanan formal. 

Meskipun pengguna obat tradisional di kalangan masyarakat sudah sangat 

banyak namun data tentang alasan dan latar belakang pasien memilih 

menggunakan obat tradisional masih sedikit. Begitu juga data tentang jenis 

penyakit yang umumnya diobati dengan menggunakan obat tradisional. 

Survei sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang variasi 

penggunaan obat tradisional sehingga dapat memaksimalkan hasil terapi dan 

menyediakan perawatan medis yang berkualitas kepada masyarakat. Hal inilah 

yang mendorong penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang profil 

penggunaan obat tradisional di Masyarakat Kabupaten Tabalong. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

 

Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan untuk mengambil data adalah lembar pengumpul 

data berupa kuesioner. Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

data yang merupakan hasil dari jawaban responden serta berbagai literatur untuk 

memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian. 

 

Cara Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif. Penelitian dilakukan 
selama bulan Februari-Maret 2013. Jumlah sampel diambil sebanyak 120 
responden. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah masyarakat di Kabupaten 
Tabalong yang pernah menggunakan obat tradisional, berusia 18-60 tahun dan 
bersedia menjadi responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria mewakili wilayah 
Kabupaten Tabalong bagian utara, selatan, timur dan barat. Berdasarkan kriteria 
tersebut bagian utara diwakili oleh Kecamatan Tanta, bagian selatan diwakili 
Kecamatan Kelua, bagian utara diwakili Kecamatan Tanjung dan bagian timur 
diwakili Kecamatan Murung Pudak. 

 
Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu 

dengan menghitung distribusi dan frekuensi terhadap tiap variabel penelitian. 

Pertama peneliti melakukan pengecekan data dari hasil kuesioner, data 
yang telah dicek kemudian dianalisis secara univariat, yaitu dengan cara 
menggambarkan data yang telah terkumpul dalam bentuk persentase sebagaimana 
adanya, langkah terakhir data yang sudah dalam bentuk persentase ditabulasi 
menggunakan bantuan komputer. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Karakteristik responden 

Sosio-demografi responden adalah gambaran karakteristik dari masyarakat 
pengguna obat tradisional di Kabupaten Tabalong yang meliputi jenis kelamin, 
usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan jumlah penghasilan per bulan. Data 
karakteristik responden diisi sesuai dengan keadaan pada waktu penelitian 
dilakukan. 
 

Tabel 1. Karakteristik Sosio-Demografi Responden Pengguna OT di Kabupaten Tabalong 

Karakteristik Jumlah Pengguna 
Frekuensi Prosentase (%) 

Jenis kelamin   
Pria 27 22,5 
Wanita 93 77,5 

Usia   
18-25 17 14,2 
>25-30 21 17,5 
>30-45 57 47,5 
>45-60 25 20,8 

Pendidikan terakhir  
Tidak/belum sekolah 3 2,5 
Tidak tamat SD 11 9,2 
SD 17 14,2 
SMP/Sederajat 22 18,3 
SMA/Sederajat 49 40,8 
Perguruan tinggi 18 15,0 

Pekerjaan   
Tidak bekerja 56 46,7 
Wirausaha 34 28,3 
Pegawai swasta 21 17,5 
Pegawai negeri 9 7,5 

Penghasilan perbulan   
≤1 juta 17 14,2 
>1-5 juta 93 77,5 
>5-10 juta 7 5,8 
≥10 juta 3 2,5 

 
Berdasarkan hasil olah data diketahui bahwa pengguna obat tradisional 

terbanyak di Kabupaten Tabalong didominasi oleh responden wanita (77,5%), 

berusia >30-45 tahun (47,5%), memiliki tingkat pendidikan SMA (40,8%), tidak 

bekerja (46,7%), dan memiliki penghasilan >1-5 juta rupiah per bulan (77,5%). 

Pendidikan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat 

pemahaman seseorang terhadap suatu informasi, pengetahuan maupun tindakan. 

Perbedaan tingkat pendidikan dapat menimbulkan perbedaan dalam memahami 
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maupun menerima informasi. Bishop & Lewith (2010) menyebutkan bahwa 

mayoritas pengguna obat tradisional di negara maju telah menyelesaikan 

pendidikan mereka di tingkat sarjana. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten 

Tabalong sendiri memberikan hasil yang berbeda, dimana responden pengguna 

obat tradisional terbanyak memiliki tingkat pendidikan SMA/Sederajat (40,8%). 

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang pernah dilakukan pada 

masyarakat pengguna obat tradisional di Banjarmasin pada tahun 2005, dimana 

responden pengguna obat tradisional dengan pendidikan SMA/sederajat adalah 

yang terbanyak mencapai 51,82% (Purwati, 2005). Hubungan antara penggunaan 

obat tradisional dengan pendidikan dapat memberikan dampak tidak langsung 

terhadap jumlah pendapatan. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan setara 

SMA atau lebih rendah umumnya memiliki jumlah penghasilan yang rendah pula, 

sehingga para responden cenderung memilih menggunakan obat tradisional yang 

harganya lebih terjangkau  sebagai alternatif untuk menanggulangi masalah 

kesehatan yang mereka alami.  
 

Profil penggunaan obat tradisional 
Berdasarkan hasil data pada tabel 2, diketahui bahwa masyarakat di 

Kabupaten Tabalong umumnya memperoleh obat tradisional dari penjual jamu 
sebesar 57 responden (47,5%). 23 responden (18,3%) memilih untuk membuat 
sendiri, 18 responden (15,0%) memperoleh obat tradisional dengan membeli dari 
apotek atau toko obat, 13 responden (10,8%) membeli di pasar, 7 responden 
(5,8%) membeli dari pengobat alternatif, dan 3 responden (2,5%) memperoleh 
obat tradisional dengan cara lainnya yaitu dari dukun. 

Penjual jamu menjadi pilihan utama responden adalah selain alasan 
kepraktisan karena tidak perlu membuat sendiri obat tradisional yang mereka 
konsumsi, penjual jamu juga sangat mudah ditemui, baik berkeliling dari rumah 
ke rumah maupun memiliki tempat berjualan tersendiri. 

Penggunaan obat tradisional oleh responden dapat dipengaruhi oleh 
berbagai alasan, diantaranya adalah obat moderen yang terlalu mahal, obat 
tradisional lebih aman dan alami, kemudahan dalam memperoleh, kebiasaan, 
direkomendasikan oleh dokter, maupun hal lainnya. Tabel diatas memperlihatkan 
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bahwa alasan 41 responden (34,2%) di Kabupaten Tabalong menggunakan obat 
tradisional adalah karena menganggap obat moderen terlalu mahal. Selain itu, 
adanya anggapan bahwa obat tradisional lebih aman dan alami memicu minat 37 
responden (30,8%) untuk menggunakan obat tradisional. Kebiasaan dalam 
menggunakan obat tradisional menjadi alasan bagi 22 responden (18,3%). 
 

Tabel 2. Profil Penggunaan OT oleh Responden di Kabupaten Tabalong 
Karakteristik Jumlah Pengguna 

Frekuensi Prosentase (%)
Cara memperoleh OT   
    Membuat sendiri 22 18,3 
    Membeli di pasar 13 10,8 
    Membeli dari penjual  
    Jamu 57 47,5 

    Membeli di apotek/toko  
    Obat 18 15,0 

    Membeli dari pengobat  
    Alternatif 7 5,8 

    Lainnya 3 2,5 
Alasan menggunakan OT   
    Obat moderen terlalu  
    Mahal 41 34,2 

    Lebih aman dan alami 37 30,8 
    Mudah diperoleh 13 10,8 
    Kebiasaan 22 18,3 
    Direkomendasikan oleh 
    Dokter 5 4,2 

    Lainnya 2 1,7 
Efek setelah menggunakan OT   
    Menjadi lebih baik 85 70,8 
    Tidak ada perubahan 27 22,5 
    Terjadi efek samping 7 5,8 
Pernah mengalami efek tidak diinginkan setelah menggunaka OT   
    Ya 7 5,8 
    Tidak 113 94,2 
Tindakan yang dilakukan jika mengalami efek tidak diinginkan 
setelah menggunakan OT   

    Mendiamkan saja 60 50 
    Menghentikan  
    Penggunaan 67 55,8 

    Berobat ke dokter 35 29,2 
Pihak yang menyarankan untuk menggunakan OT   
    Keinginan sendiri 21 17,5 
    Keluarga 67 55,8 
    Teman/tetangga 23 19,2 
    Tenaga kesehatan 9 7,5 
Memberi tahun tentang OT yang digunakan kepada dokter   
    Ya 6 5,0 
    Tidak 114 95,0 
Alasan tidak memberitahu   
Tidak penting bagi dokter untuk tahu 13 11,4 
    Dokter tidak pernah  
    Bertanya 

92 80,7 

    Dokter tidak akan  
    Setuju 

7 6,1 

    Lainnya 2 1,8 
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Kemudahan dalam memperoleh obat tradisional sebagai alternatif 
pengobatan membuat 13 responden (10,8%) memilih menggunakan obat 
tradisional. Sebanyak 5 responden (4,2%) memperoleh rekomendasi oleh dokter 
untuk menggunakan obat tradisional, sedangkan 2 responden (1,7%) memberikan 
alasan lainnya bahwa mereka hanya coba-coba karena merasa putus asa akibat 
pengobatan moderen yang tidak memberikan hasil yang signifikan. 
Banyaknya responden yang beralasan menggunakan obat tradisional karena 

mahalnya obat moderen menunjukkan kenyataan bahwa penggunaan obat 

tradisional tidak dapat terlepas dari faktor keuangan masing-masing responden. 

Lebih dari setengah jumlah responden yaitu 86 responden (71,7%) 

menyatakan bahwa mereka menjadi lebih baik setelah menggunakan obat 

tradisional, Hasil ini serupa dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh 

Jamal & Suhardi (1999), dimana sebagian besar penggunaan obat tradisional 

memberikan efek perbaikan terhadap 77,5% responden. Hasil lain yang diperoleh 

dari penelitian di Kabupaten Tabalong menyebutkan 27 responden lainnya 

(22,5%) merasa tidak ada perubahan, 5 responden (4,2%) merasakan keadaan 

mereka menjadi lebih buruk dari sebelumnya, dan ada 2 responden (1,7%) yang 

menyatakan telah mengalami efek samping setelah menggunakan obat tradisional 

seperti pusing dan mual. 

Sebanyak 113 responden (94,2%) melaporkan tidak pernah mengalami 

efek yang tidak diinginkan setelah menggunakan obat tradisional sedangkan 7 

responden lainnya (5,8%) pernah mengalami efek yang tidak diinginkan seperti 

mual, pusing, diare, badan lemas, rasa terbakar, dan kembung. 

Diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 66 responden (55,0%) 

memilih untuk menghentikan penggunaan obat tradisional, 58 responden (48,3%) 

memilih untuk mendiamkan saja sedangkan 39 responden lainnya (32,5%) 

memilih untuk berobat ke dokter atau sarana kesehatan seperti puskesmas atau 

rumah sakit. 
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Gambar 1. Frekuensi jumlah responden yang menggunakan obat tradisional jenis tertentu 

 

Dari total 20 jenis tanaman obat tradisional yang berbeda, sambiloto 

(Andrographis paniculata) (36,7%) merupakan jenis yang dilaporkan paling 

sering digunakan dalam obat tradisional, diikuti dengan jahe (Zingiber officinale) 

(34,2%) dan temulawak (Curcuma xanthorrhiza) (30,0%) (gambar 1). 

 
Gambar 2. Kondisi kesehatan yang secara umum diobati dengan menggunakan 

obat tradisional 
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Tabel 3. Obat Tradisional yang digunakan Masyarakat di Kabupaten Tabalong untuk 
mengobati kondisi penyakit tertentu 

 
KONDISI OBAT TRADISIONAL YANG DIGUNAKAN 
Rematik Sirih merah, sambiloto, jahe, cabe 

Maag Kunyit, akar kuning, aren, jintan hitam 
Diabetes Brotowali, sambiloto, salam, jintan hitam 
Malaria Sambiloto, brotowali, pasak bumi, akar kuning, temulawak 

Hipertensi Brotowali, salam, sarang semut, beluntas, nanas 
Batuk Jeruk nipis, aren, jahe 

Bau badan Beluntas, kunyit 
Perdarahan Sirih merah, alang-alang, kunyit 
Luka bakar Kencur, jahe 

Hiperlipidemia Salam, nanas, jintan hitam 
Demam Salam, pasak bumi, akar kuning 

 

Kondisi yang paling sering diobati dengan menggunakan obat tradisional 

oleh masyarakat di Kabupaten Tabalong adalah rematik (35,8%), diikuti dengan 

maag (30,0%) dan diabetes (26,7%). Pada gambar 3 dapat dilihat bahwa obat 

tradisional tidak hanya terbatas untuk mengobati penyakit ringan namun juga 

penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi dan hiperlipidemia.  

Sebagian dari obat tradisional tersebut telah teruji khasiatnya secara ilmiah 

misalnya untuk sambiloto (Andrographis paniculata), sebuah uji klinis 

menunjukkan bahwa ekstrak sambiloto mampu mengurangi gejala klinis pada 

pasien penderita rematik selama pengobatan 14 minggu (Burgos, et al., 2009). 

Percobaan yang dilakukan oleh Zhang, et al., (2000) menunjukkan bahwa 

sambiloto memiliki aktivitas hipoglikemik saat diuji pada hewan percobaan. 

Selain itu ekstrak sambiloto 250 mg yang diberikan tiga kali sehari selama lima 

hari pada pasien malaria falciparum tanpa komplikasi efikasinya mencapai 91,3%, 

hal ini membuktikan bahwa sambiloto memiliki aktivitas antimalaria yang sangat 

baik (Mahruzar, 2009). 

Jintan hitam (Nigella sativa) merupakan antimaag yang efektif karena 

dapat menurunkan sekresi asam lambung dan memiliki efektifitas setara dengan 

simetidin (Rajkapoor, et al., 2002; Khalil, et al., 2010). Efek pengobatan lain yang 

telah teruji dari ekstrak jintan hitam adalah kemampuannya dalam menurunkan 

kadar gula darah dan HbA1C pada penderita diabetes tipe 2 (Mohtashami, et al., 

2005). Evaluasi klinik yang dilakukan oleh Sabzghabaee, et al., (2012), 

membuktikan bahwa jintan hitam memiliki efektivitas yang baik dalam mengobati 
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dislipidemia karena mampu menurunkan kadar LDL dan kolesterol hingga 7,6% 

dan 4,8%, dan secara signifikan menurunkan kadar trigliserida hingga 16,6% 

setelah pemberian selama 4 minggu. 

Brotowali (Tinospora tuberculata) sudah diakui dapat digunakan sebagai 

antimalaria karena memiliki kandungan tinokrisposid. Ekstrak brotowali juga 

diketahui memiliki aktivitas hipoglikemik karena dapat menurunkan serum 

glukosa  melalui mekanisme peningkatan sekresi insulin pada tikus normal 

maupun tikus yang mengalami diabetes melitis tipe 2, sedangkan percobaan pada 

tikus yang mengalami diabetes melitus tipe 1 brotowali bekerja dengan cara 

mengurangi kadar glukosa tanpa mengubah tingkat insulin (Lam et al,. 2012). 

Penelitian yang dilakukan Praman, et al., (2011) membuktikan bahwa brotowali 

dapat digunakan dalam terapi hipertensi karena dapat menurunkan tekanan darah 

melalui reseptor adrenergik-2. 

Salam (Eugenia polyantha), dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Stusiawan dan Santosa (2005) diketahui bahwa ekstrak etanol dari salam dapat 

menurunkan secara bermakna kadar glukosa darah mencit yang diinduksi dengan 

aloksan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Agung (2008) menyatakan bahwa 

pemberian ekstrak salam selama 15 hari berpotensi sebagai antidislipidemia 

karena dapat meningkatkan kadar HDL tikus jantan galur wistar.  

Kandungan eurycomanon dalam tanaman pasak bumi (Eurycoma 

longifolia) diketahui memiliki aktivitas sebagai antimalaria yang signifikan 

terhadap strain Plasmodium falcifarum (Kuo, et al., 2004). Pasak bumi juga 

terbukti berpotensi sebagai antipiretik melalui mekanisme jalur oksidatif (Birowo, 

2008). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Delfia (2013) menunjukkan bahwa 

ekstrak ilalang (Imperata cylindrica) memberikan efek penurun panas yang lebih 

tinggi dari parasetamol. 

Kandungan diklormetan dalam tanaman akar kuning (Coscinium 

fenestratum) teruji memeiliki efek perlindungan yang signifikan terhadap luka 

lambung sehingga potensial sebagai antimaag (Okechukwu, et al., 2010). 
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Kandungan zingiberin dalam tanaman jahe (Zingiber officinale) terbukti 

secara klinis mampu mengobati batuk, selain itu jahe terbukti efektif sebagai 

antirematik melalui aktivitas penghambatan sintesis prostaglandin dan leukotrien 

(Gairola, et al., 2010; Thomson, et al., 2002). 

Penelitian yang dilakukan Xie, dkk (2007) menyatakan bahwa Nanas 

(Ananas comosus) terbukti secara efektif menurunkan kadar serum trigliserida dan 

kolesterol dengan cara menghambat aktivitas HMGCoA reduktase dan LPL, 

sehingga berpotensi sebagai produk natural untuk mengobati dislipidemia. Nanas 

juga memiliki kandungan bromelain yang mampu mencegah dan meminimalkan 

risiko penyakit kardiovaskular termasuk peningkatan tekanan darah (Pavan, et al., 

2012). 

Kandungan capsaicin dalam tanaman cabe (Capsicum annuum) terbukti 

secara klinis mampu mengurangi nyeri akibat rematik dan telah banyak digunakan 

dalam sediaan topikal obat moderen (Escodigo, et al., 2011). 

Namun tidak semua obat tradisional yang digunakan oleh masyarakat di 

Kabupaten Tabalong telah teruji khasiatnya secara ilmiah, beberapa diantaranya 

hanya digunakan berdasarkan pengalaman turun temurun seperti sirih merah 

(Piper crocatum) yang digunakan untuk menghentikan perdarahan dan mengobati 

rematik. Selain itu ada pula yang penggunaannya secara tradisional berbeda 

dengan khasiat yang teruji secara ilmiah, misalnya penggunaan kunyit dan alang-

alang  untuk menghentikan perdarahan berbeda fungsi dengan bukti ilmiah yang 

diberikan oleh Lee (2006) yang menyatakan bahwa kandungan ar-turmeron dalam 

kunyit berkhasiat sebagai agen anti pembekuan darah melalui aktivitasnya dalam 

meningkatkan kolagen dan asam arakidonat. Sedangkan aktivitas antiplatelet pada 

jahe disebabkan oleh adanya kandungan gingerol yang bekerja aktif menghambat 

pembentukan tromboksan (Guh, et al.,  2011). 

Responden menggunakan obat tradisional dipengaruhi oleh bermacam hal, 

salah satunya adalah karena adanya masukan informasi baik eksternal maupun 

internal. Sumber informasi internal berasal dari dalam diri sendiri sedangkan 

saran eksternal diperoleh dari orang lain. 
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Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan saran untuk menggunakan 

obat tradisional bagi 67 responden (55,8%), 23 responden (19,2%) menerima 

saran dari teman atau tetangga, 21 responden (17,5%) menggunakan obat 

tradisional karena keinginan sendiri, sedangkan 9 responden (7,5%) lainnya 

disarankan oleh tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker, perawat, bidan atau 

mantri. 

Penggunaan obat tradisional di kalangan masyarakat cenderung dilakukan 

berdasarkan pengalaman secara turun-temurun dan sampai sekarang belum ada 

standar keamanan pasti tentang penggunaan obat tradisional. Responden yang 

memilih menggunakan obat tradisional sebagai sarana pengobatan perlu waspada 

bahwa obat tradisional tidak hanya memberikan manfaat namun juga berpotensi 

menimbulkan efek lain yang tidak diinginkan serta dapat berinteraksi dengan 

penggunaan obat lain. Hal ini membuat responden perlu berkonsultasi kepada 

dokter tentang obat tradisional yang mereka gunakan. Hanya 6 responden (5,0%) 

yang memberi tahu dokter tentang obat tradisional yang mereka gunakan 

sedangkan sebagian besar responden yaitu 114 responden (95,0%) memilih untuk 

tidak memberi tahu. Banyaknya responden yang memilih untuk tidak memberi 

tahu dokter tentang obat tradisional yang mereka gunakan tidak hanya terjadi di 

Kabupaten Tabalong tetapi penelitian sebelumnya yang dilakukan di Amerika 

Serikat, Turki dan Malaysia juga melaporkan hasil serupa (Aydin, et al., 2008; 

Gardiner, et al., 2007; Saw et al., 2006). Besarnya jumlah responden yang tidak 

memberi tahu dokter tentang penggunaan obat tradisional yang mereka gunakan 

disebabkan tidak adanya komunikasi yang spesifik antara dokter dengan pasien 

(responden) tentang penggunaan obat tradisional diluar obat moderen, hal ini juga 

dipengaruhi kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai adanya 

kemungkinan terjadi reaksi  tidak diinginkan dan potensi interaksi antara obat 

tradisional dengan obat moderen. Selain itu kepercayaan bahwa “yang alami 

selalu aman” membuat responden merasa tidak perlu untuk melaporkan obat 

tradisional yang mereka gunakan kepada dokter. 

Pasien yang memilih memiliki berbagai alasan terkait tidak memberi tahu 

dokter tentang obat tradisional yang mereka gunakan, 98 responden (80,0%) 
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beralasan bahwa dokter tidak pernah bertanya, 13 responden (10,8%) menganggap 

tidak penting bagi dokter untuk tahu tentang obat tradisional yang mereka 

gunakan, 7 responden (5,8%) beralasan bahwa mereka takut kalau dokter tidak 

setuju, dan 2 responden (1,7%) memiliki alasan lainnya seperti lupa dan takut 

bahwa dokter akan menganggap pilihan mereka tidak masuk akal. 
 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna obat tradisional terbanyak 

di Kabupaten Tabalong merupakan wanita (77,5%), usia >30-45 (47,5%), 

pendidikan SMA (40,8%), tidak bekerja (46,7%), dan memiliki penghasilan >1-5 

juta (77,5%). Alasan responden menggunakan obat tradisional karena obat 

moderen terlalu mahal (34,2%). Responden memperoleh informasi mengenai 

penggunaan obat tradisional melalui keluarga (55,8%), dan merasa lebih baik 

setelah menggunakan obat tradisional (71,7%). Sebanyak 95% dari responden 

tidak melaporkan penggunaan obat tradisional mereka kepada dokter. 

sambiloto (36,7%) adalah jenis yang paling sering digunakan dalam obat 

tradisional, diikuti dengan jahe (34,2%) dan temulawak (30,0%). Kondisi yang 

paling sering ditangani dengan menggunakan obat tradisional adalah rematik 

(35,8%), maag (30,0%) dan diabetes (26,7%). 

 

SARAN  

Perlu diadakan penelitian sejenis ditempat lain yang lebih spesifik 

mengungkap tentang penggunaan obat tradisional di masyarakat dan diteliti lebih 

lanjut tentang obat tradisional yang merupakan ciri khas dari suatu daerah dengan 

membandingkan penggunaannya dengan daerah lain. Selain itu juga perlu 

diadakan penelitian lanjutan untuk membuktikan kebenaran khasiat dari 

penggunaan obat tradisional. 
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