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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah 

memberikan Rohmat, Hidayah serta KaruniaNya 

sehingga buku yang berjudul “Keanekaragaman Jenis 

Tumbuhan Obat Yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat 

Gunung Tilu Kuningan” dapat penulis selesaikan. sesuai 

dengan judulnya, isi buku menggambarkan 

keanekaragaman jnis tumbuhan obat yang dimanfaatkan 

oleh masyarakat gunung tilu kuningan.  

Buku ini sangat cocok digunakan untuk 

menggambarkan keberadaan tumbuhan bawah 

khususnya tumbuhan obat yang sering di manfaatkan 

oleh nasyarakat sekitar gunung tilu untuk digunakan 

sebagai obat alami yang dapat membantu 

menyembuhkan keluhan yang dirasakan oleh masyarakat 

setempat. 

Penulia menyadari bahwa buku ini masih memiliki 

banyak kekurangan sehingga kritik dan saran sangat 

diperlukan guna penyempurnaan buku ini. Namun 

demikian, penulis juga berharap bahwa buku ini dapat 

digunakan sebagai pengetahuan bagi masyarakat 

sekitar.
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PENDAHULUAN 

Hutan Gunung Tilu Kuningan Resot Pengelolaan 

Hutan (RPH), Badan Kesatuan Pengelolaan Hutan 

(BKPH), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kuningan 

dengan luasan kawasan mencapai 1007,77 ha Secara 

administratif berada di Desa Cimara Kecamatan 

Cibeureum, Kabupaten Kuningan Jawa Barat. 

Masyarakat sekitar kawasan hutan 

memanfaatkan tumbuhan obat yang ada sebagai bahan 

baku obat-obatan berdasarkan pengetahuan tentang 

pemanfaatan tumbuhan obat yang diwariskan secara 

turuntemurun (Hidayat, 2012). Pemanfaatan obat 

tradisional untuk menanggulangi penyakit rakyat dalam 

pelayanan kesehatan formal masih kurang atau belum 

digunakan dalam pelayanan kesehatan formal (Riswan, 

2008). 
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NO NAMA LOKAL NAMA ILMIAH 

1 Antanan / Pegagan Centella Asiatica 

2 
Babadotan / 

Wedusan 
Ageratum conyzoides 

3 Binahong Anredera cordifolia 

4 Bungur Lagerstroemia 

5 Cakar Ayam Selaginella doederleinii 

6 Gadung Dioscorea hispida 

7 Garut Maranta arundinacea 

8 Harendong Bulu Clidemia hirta 

9 Ilalang/Eurih Imperata cylindrica 

10 Jarak pagar Jatropha curcas 

11 Karas Tulang Choloranthus elatior 

12 Katuk Sauropus androgynus 

13 Kayu Rapet Parameria laevigata 

14 Kelor Moringa oleifera 

15 Kemungkus/Rinu Piper cuceba 

16 Kemuning Murayya paniculata 

17 Kitolod Hippobroma longiflora 

18 Kiteja Cinnamomum iners 

 19 Kucubung Datura metel 

 20 Kumis Kucing Orthosiphon aristatus 

 21 Laja/Lengkuas Alpinia galanga 

 22 Lame/Pule Alstonia scolaris 

 23 Landep Barleria prionnitis 

 24 Mahkota Dewa Phaleria macrocarpa 

 25 Mangandeh/Benalu Loranthus 

 26 Mengkudu Morinda citrifolia 
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 27 Nanas Ananas comosus 

 28 Pacar Air Impatiens balsamina 

 29 Pecut Kuda Stachytarpeta jamaicensis 

 30 Pepaya Carica papaya 

 31 Puring Codiaeum variegatum 

 32 Rumput Tekik Cyperus rotundus 

 33 Senggani Melastoma normale 

 34 Simpur Dillenia excelsa 

 35 Sirih Merah Piper ornatum 

 36 Temu Kunci Boesenbergia rotunda 

 37 Temulawak Curcuma zanthorrhiza 

 38 Waru Hibiscus tiliaceus 
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JENIS TUMBUHAN DAN CARA 

PENGGUNAAN  MENURUT MASYARAKAT  

4 

Antanan / Pegagan 

Centella Asiatica 

Antanan merupakan tumbuhan liar yang sering 

di temui di tepi jalan,pematang sawah, perkebunan, 

serta ladang dapat ditemui sampai ketinggian.  

Beberapa khasiat dari tanaman ini yaitu  untuk 

mengobati luka, untuk mengobati sakit maag, untuk 

mencegah demam.  
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Babadotan / Wedusan 

Ageratum conyzoides 

Babadotan atau wedusan memiliki bentuk daun 

serrate, bentuk batang bulat berambut dan bunga 

berwarna putih. 

 Masyarakat biasa memanfaatkan tumbuhan ini 

untuk obat luka luar. Penggunaannya cukup sederhana 

hanya dengan menghaluskan daun tumbuhan ini lalu di 

balutkan ke luka. 
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Cakar Ayam 

Selaginella doederleinii 

 Tumbuhan ini memiliki daun tunggal yang 

tersusun sepanjang garis batang, banyak tumbuh ditepi 

hutan dengan tutupan lahan yang aga rapat karna 

tumbuhan ini tidak terlalu membutuhkan banyak cahaya 

matahari. 

Cakar Ayam biasa digunakan oleh masyarakat 

untuk membantu mengatasi sakit tenggorokan. 

Masyarakat biasa mengolahnya dengan cara di 

keringkan untuk kemudan direbus. 
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Gadung 

Dioscorea hispida 

Tumbuhan gadung hidup merambat dengan ubi di 

dalam tanah, memiliki batang berduri dan Bentuk daun 

tripatile. 

Selain tumbuhan ini dikonsumsi dengan dijadikan 

kripik gadung tumbuhan ini juga berkhasiat untuk 

mengobati rematik dan kapalan. Perlu pengolahan 

khusus untuk tumbuhan gadung ini. 
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  Harendong bulu 

Clidemia hirta 

 Harendong bulu merupakan tumbuhan yang 

umum di jumpai, tumbuhan ini memiliki buah berwarna 

ungu ketika matang dan terdapat bulu halus di seluruh 

bagiannya. 

 Harendong bulu diyakini memiliki khasiat untuk 

dapat melancarkan haid, dan mencegah keputihan, 

buah dari harendong bulu dapat dikonsumsi secara 

langsung. 
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Ilalang/eurih 

Imperata cylindrica 

Ilalang Imperata cylindrica merupakan tumbuhan 

liar yang umum di temui, daun ilalang memiliki bentuk 

seperti pita dengan ujung lancip. 

Tumbuhan ini bagi sebagian masyarakat sering di 

gunakan sebagai atap untuk pembuatan gubuk selain 

itu ilalang juga memiliki khasiat sebagai tumbuhan 

obat yaitu dapat mengobati hipertensi, panas dalam 

dan mimisan. Masyarakat mengolahnya dengan cara 

merenus bagian akarnya. 

 

9 



Tumbuhan Obat  
Yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Gunung Tilu Kuningan 

 

10 
 

  

Jarak pagar 

Jatropha curcas 

Tumbuhan jarak pagar memiliki daun tunggal 

scalloped dan buah berbentuk bulat derwarna hijau. 

Jarak pagar bayak di jumpai sekitaran pekarangan 

masyarakat dan di sekitaran pesawahan.  

Masyarakat biasa memanfaatkan tumbuhan jarak 

ini untuk obat demam,  sembelit dan sariawan. Untuk 

penggunaannya tumbuhan daun jarak pagar di rebus 

dan di minum airnya. 
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Karas tulang 

Choloranthus elatior 

Karas tulang merupakan tumbuhan yang 

memiliki daun tunggal berhadapan dengan buah 

berwarna putih dan batang berbentuk silindris banyak 

di temui di hutan yeng memiliki tutupan lahan sedang. 

Masyarakat memanfaatkan tumbuhan ini 

sebagai obat sakit pinggang dan untuk melemaskan 

persendian. Untuk cara pengolahan cukup di rebus dan 

air rebusan di minum. 
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Katuk 

Sauropus androgynus 

Katuk memiliki daun yang tersusun berselang 

seling dengan bentuk daun oval, bagian batang bulat 

berwarna hijau muda dan batang tua berwarna hidau 

tua, bunga berwarna merah cerah, dan buah berwarna 

hijau. 

Katuk memiliki khasiat untuk Dapat Melancarkan 

produksi ASI, dan menjaga kesehatan kulit. Untuk 

cara pengolahanya daun katuk biasanya di rebus dan 

air rebusan tersebut di minum. 
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Kayu rapet 

Parameria laevigata 

Kayu rapet merupakan tumbuhan liar merambat, 

memiliki daun tunggal berhadapan berbentuk lanset 

dengan ujung runcing berwarna hijau tua. 

Masyarakat memanfaatkn kayu rapet untuk 

Sebagai obat luka dan pereda nyeri rahim sehabis 

bersalin. Cara pengolahan kayu raper yaitu dengan cara 

pengambilan sarinya. 
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Kelor 

Moringa oleifera 

 Kelor merupakan tumbuhan yang umum 

dijumpai dengan ciri fisik daun berbentuk elips dan 

bulat memanjang, bentuk batang bundar berwarna 

abu-abu. 

 Daun kelor biasanya dimanfaatkan untuk sayur 

adapun khasiat daun kelor diantaranya Dapat 

Mencegah timbulnya jerawat, untuk mengatasi diabet 

dan mengontrol tekanan darah tinggi. 
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Kemungkus/rinu 

Piper cuceba 

 Kemungkus atau lada hutan  merupakan 

tumbuhan liar merambat pada pohon lain dengan ciri 

daun berbentuk elips dan bulat memanjang, bentuk 

batang simpodial, dan akar kemungkus memiliki akar 

serabut. 

 Selain digunakan oleh masyarakat sebagai bubu 

untuk masakan kemungkus juga memiliki khasiat 

sebagai obat diantaranya dapat menjaga kesehatan 

tubuh dan dapat mengobati asma  



Tumbuhan Obat  
Yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Gunung Tilu Kuningan 

 

16 
 

 

  

Kemuning 

Murayya paniculata 

 Kemuning merupakan tumbuhan yang memiliki 

kayu keras dengan bentuk batang beralur, warna daun 

hijau mengkilat daun yang tersusun berselang seling 

dengan bentuk daun oval. 

 Kemuning memiliki khasiat untuk mengobati 

peradangan, bisul, dan haid yang tidak teratur. Adapun 

cara yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu 

dengan cara merebus bagian kulit akar maupun 

batangnya untuk kemudian di minum air rebusanya. 
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Kitolod  

Hippobroma longiflora 

 Kitolod merupakan tumbuhan herba yang 

memiliki batang silindris dengan terdapat ruas pada 

batang muda, memiliki bunga berbentuk bintang 

berwarna putih dan memiliki bentuk daun bagian ujung 

meruncing dan bagian pinggir bergerigi daun berwarna 

hijau tua. 

 Khasiat dari tumbuhan kitolod yaitu sebagai 

obat mata cara penggunaannya adalah dengan cara 

merebus daun dan bunga kemudian air rebusan di 

dinginkan untuk kemudian di teteskan ke mata. 
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Kiteja 

Cinnamomum iners  

 Kiteja merupakan tumbuhan liar berupa semak 

hingga tihang memiliki daun berhadapan berbentuk 

elips, bunga berukuran kecil dan batang bundar kasar. 

 Masyarakat mengenal tumbuhan kiteja sebagai 

kayu manis hutan adapun khasiat dari tumbuhan kiteja 

diantaranya dapat meredakan demam, masalah sistem 

pencarnaan dan lain lain. 
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Laja/Lengkuas  

Alpinia galanga  

 Laja/lengkuas merupakan tumbuhan semak 

berdiri sejenis dengan jahe dan tanaman empon-

empon lainnya. Tumbuhan ini sangat banyak di jumpai 

karna banyak masyarakat yang menanama di 

sekitaran pekarangan rumah, sawah, ladang dan 

pinggirah hutan. 

 Laja/lengkuas menyimpan banyak khasiat 

diantaranya untuk membantu mengatasi peradanagn, 

meningkatkan imunitas tubuh dan mengobati rematik. 
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Lame/pule 

Alstonia scolaris 

Lame/pule  memiliki daun berbentuk elips dan 

bulat memanjang dengan ujung runcing, kulit batang 

berwarna coklat tua dengan getah putih seperti 

susu. 

Lame/pule kayunya selain digunakan untuk 

bahan perabotan dan bahan pembuatan wayang lame/ 

pule juga memiliki khasiat sebagai tumbuhan obat 

diantaranya untuk obat demam, dan mengurangi sakit 

gigi .   
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senggani  

Melastoma normale  

 Senggani tumbuhan liar yang sangat umum di 

jumpai memiliki ciri khas bunga berwarna merahmuda 

keunguan dan buah berwarna ungu tua bentuk daun 

elips, dan batang berwarna coklat. 

 Selain buahnya dapat di makan langsung 

senggani juga memiliki khasiat sebagai obat yaitu obat 

haid, dan melancarkan produksi ASI  
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simpur 

Dillenia excelsa  

Simpur merupakan pohon yang umum di temui 

di hutan dataran rendah dengan ciri bunga berwarna 

kuning, memiliki daun tunggal, bentuk daun lonjong 

sebesar daun jati dan batang sedikit halus  memiliki 

retakan umumnya pohon ini memiliki bandir. 

simpur memiliki khasiat untuk mengobati panas 

dalam, rematik. adapun cara penggunaanya dengan 

cara di  ekstrak untuk obat mengurangi rasa nyeri 

pada penderita rematik 
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Temu kunci 

Boesenbergia rotunda 

Temu kunci merupakan tumbuhan umum yang 

sering di jumpai sebagian masyarakat bahkan 

membudidayakanya adapun ciri dari tumbuhan ini 

menyerupai tumbuhan kunyit 

Masyarakat umumnya memanfaatkan temu 

kunci untuk Meredakan batuk kering. Adapunn cara 

penggunaannyha dengan cara merebus umbi dari 

temukunci dan air rebusannya diminum. 
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  Temulawak  

Curcuma zanthorrhiza 

 Temulawak mrupakan tumbuhan hrerba 

tahunan yang memiliki umbi berwar  kuningdan daun 

panjang aga lebar tumbuhan ini akan mati ketika 

menjelang musim kemarau. 

Temulawak memiliki khasiat memperbaiki 

fungsi hati dan sebagai obat hepatitis. Temulawak 

biasa di dijadikan wedang dengan cara mengiris 

tipis dan mengeringkan umbi lalu di trbus dengan 

dan di tambahkan gula aren. 
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